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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการห้องสมุด ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของส านักหอสมุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ในการจัดท าเว็บไซต์ 
ที่แสดงผลเป็นมาตรฐานแบบ Responsive Web Design โดยผู้จัดท าได้รวบรวมประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น      
          
 

           เฉลิมเกียรติ ดีสม 
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การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
ความเป็นมา 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศต่ำง ๆ ทุกประเภทไม่ว่ำ
จะเป็นหนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย กฤตภำค ซีดีรอม ดีวีดีรอม ฯลฯ ทั้งท่ีอยู่ในรูปตัวเล่ม
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสำรสนเทศที่ให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำย  โดยกำรเข้ำถึงสื่อสำรสนเทศนั้น 
ในกรณีเป็นตัวเล่มผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใช้ได้ที่ส ำนักหอสมุดโดยตรง ตำมเวลำกำรเปิดให้บริกำร 
ส่วนสื่อสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง  
ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.lib.buu.ac.th ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ใช้บริกำร เข้ำใช้เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันส ำนักหอสมุดมีบริกำรทำงออนไลน์มำกมำย เช่น E-book, 
E-journal, E-databases, E-thesis และE-From เป็นต้น  
 เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ผ่ำนอุปกรณ์หลำยรูปแบบ ดังนี้ 
คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต และมือถือ เนื่องด้วยขนำดจอภำพบนอุปกรณ์แต่ละประเภทมีขนำด
ไม่เท่ำกันดังนั้น เพ่ือให้เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุดแสดงผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบนอุปกรณ์ในแต่ละ
ประเภท ผู้จัดท ำเว็บไซต์จึงจัดท ำเว็บไซตท์ี่มกีำรแสดงผลเป็นมำตรฐำนแบบ Responsive Web 
Design โดยมำตรฐำนดังกล่ำวนี้ เว็บไซต์ส ำนักหอสมุดสำมำรถแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสมบนอุปกรณ์
แต่ละประเภทอย่ำงอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสื่อสำรสนเทศและกำรบริกำรออนไลน์
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/ กระบวนกำรต่ำง ๆ  
ของหน่วยงำน และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ 
และบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร  
 2.  เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
พัฒนำให้กำรท ำงำนทีเ่ป็นมืออำชีพ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรรวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก  
 3.  เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
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ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ใช้ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบงำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด หรือผู้ปฎิบัติหน้ำที่แทน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ตลอดจนสร้ำงข้อมูลใหม ่ๆ บนเว็บไซต์อย่ำงเป็นมำตรฐำนตำมแบบ Responsive Web Design  
โดยอำศัยโปรแกรม WordPress และใช้โปรแกรมส่วนเสรมิ (Plugin) Elementor Pro เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์`  
 
ค าจ ากัดความ 
 WordPress คือ โปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้สร้ำงและจัดกำรเนื้อหำบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
(Contents Management System: CMS) กล่ำวคือ แทนที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สร้ำงและ
ออกแบบเว็บไซต์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงเช่น Macromedia Dreamwaver, Microsoft 
Fontpage เป็นต้น แต่ CMS นั้นถูกสร้ำงมำเพ่ือใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยตรง หมำยควำมว่ำ 
เมื่อจะใช้งำนโปรแกรมนี้ ก็สำมำรถใช้ได้ทันทีผ่ำนอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เข้ำสู่ระบบจัดกำรของ CMS  
นั้น ๆ เช่น joomla, simple machines, open cart, magento เป็นต้น 
 Plugin คือ ส่วนเสริมของ WordPress ที่ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถให้กับโปรแกรม 
Wordpress เปรียบเสมือนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของโปรแกรม WordPressให้สำมำรถท ำงำนในแบบ
ที่เรำต้องกำร หรือแม้แต่ดัดแปลงกำรส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะด้ำน เช่น ปลั๊กอิน Elementor Pro 
ติดต้ังเพ่ือสร้ำงเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Web Design  
 Responsive Web Design (RWD) หมำยถึง กำรออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สำมำรถแสดง 
ผลได้เหมำะกับกำรใช้งำน บนอุปกรณ์พกพำ(Mobile Device) หรือ หน้ำจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
(Desktop) โดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ไม่ได้ออกแบบให้รองรับ Responsive Web Design เมื่อเปิดจำก
อุปกรณ์พกพำจะเห็นเว็บไซต์หน้ำจอเต็ม ๆ หน้ำและเห็นตัวอักษรแสดงเป็นตัวเล็ก ๆ ท ำให้อ่ำนยำก 
เวลำที่ต้องกำรอ่ำนจะต้องซูมเข้ำไปเพ่ืออ่ำนข้อควำม โดยทั่วไปจะมีมำตรฐำนกำรตั้งขนำดไว้ 3 ขนำด 
คือ Desktop กว้ำงประมำณ 1000px ขึ้นไป Tablet มำกกว่ำ 768px Mobile น้อยกว่ำ 768px 

Elementor Pro หมำยถึง โปรแกรมส่วนเสริมของโปรแกรม WordPress เป็นเครื่องมือใน
กำรสร้ำงเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Web Design  

ระบบจัดการเนื้อหา (Content management system: CMS) คือระบบซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมกำรท ำงำนในหมู่คณะ ให้สำมำรถสร้ำงเอกสำรหรือ
เนื้อหำสำระอ่ืน ๆ โดยมำกแล้ว ระบบจัดกำรเนื้อหำมักจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้จัดกำรเว็บไซต์
และเนื้อหำบนเว็บไซต์  
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โครงสร้างองค์กร 
 
                                                                       โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภำพที่ 1  โครงสร้ำงองค์กร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ

ส านักหอสมุด คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 

งบกำรเงิน 

งำนบุคลำกร 

 

งำนแผนและ
ธุรกำร 

 
งำนอำคำร 
สถำนที่และ 
ยำนพำหนะ 

งำนบริกำร 
ผู้อ่ำน 

งำนบริกำร 
ยืม-คืน 

งำนส่งเสริม 
กำรใช้สำรสนเทศ 

งำนพัฒนำ 
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนบ ำรุงรักษำ
หนังสือ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล 
หนังสือ 

งำนบริกำรสื่อ
โสตทัศน์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
งำนเทคนิค 

งำนบริกำร 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ์ 

งำนจัดหำวำรสำร 
และหนังสือพิมพ์ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล 

ดรรชนีวำรสำรและ
วำรสำร

อิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ำยเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

งำนนวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
งำนระบบ 
เครือข่ำย 

คอมพิวเตอร์ 

 
งำนห้องสมุดดิจิทัล 

 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล 

สื่อโสตทัศน์และ 
สื่อเล็กทรอนิกส์ 

งำนข้อมูลท้องถ่ิน
ข้อมูลภำคตะวันออก 
 

งำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

3 



4 

 

โครงสร้างของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  โครงสร้ำงของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แก่ฝ่ำยต่ำง ๆ ดูแลระบบเครือข่ำย จัดกำรฐำนข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ ์โปรแกรมและระบบเครือข่ำย เพ่ือให้ฝ่ำยต่ำง ๆ สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำนและ
ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
ผู้ปฏิบัติงำน ให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รับผิดชอบงำน 6 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  วำงแผนและพัฒนำระบบเทคโนโลยี ท ำหน้ำที่วำงแผนและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
ภำยในส ำนักหอสมุด โดยกำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่ำง ๆ 
ส ำหรับกำรพัฒนำงำน 
 2.  งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร กำรพัฒนำหรือบริหำรงำนห้องสมุด 
 3.  งำนฐำนข้อมูล ดูแลรับผิดชอบฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์
ออนไลน์ฉบับเต็ม ฐำนข้อมูลปัญหำพิเศษระปริญญำตรี และฐำนข้อมูลอื่น ๆ ที่พัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  
 4.  งำนพัฒนำเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนำแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
 5.  งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติบริกำรกำร
ติดตั้งรวมถึงดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับคณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนรำชกำรที่ร้องขอ 
 6. งำนฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใน 
กำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคลำกรในระดับต่ำง ๆ 
 7. งำนระบบกล้องวงจรปิด ออกแบบผังเพ่ือวำงจุดกล้อง ดูแลควบคุมกำรติดตั้งและให้บริกำร
ตรวจสอบข้อมูลกล้องวงจรปิดย้อนหลัง 
 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งำนนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนห้องสมุดดิจิทลั 

งำนระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ 
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ตกแต่งภำพ 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รับข้อมูลเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์จาก
ฝ่ายต่างๆ 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องข้อมลู 

 

ส่งข้อมูลกลับใหใ้ห้
ฝ่ำยต่ำงๆ แก้ไข 

ไม่ต้อง
ออกแบบ 

ตรวจสอบว่าต้องตกแต่งภาพ
หรือไม่ 

ไม่ต้อง 
ตกแต่งภำพ 

ออกแบบ 
 

เขียน Scripts Program 

ตรวจสอบว่าต้องเขียน 
Script Program หรือไม่ 

ไม่ต้องเขียน  
Scripts Program 

ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
ใหม่หรือไม่  

ต่อ ต่อ 

เริ่มต้น 
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ภำพที่ 3  ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work flow) 

พัฒนาหน้าเว็บไซต์ 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
การแสดงผล 

น าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

เว็บไซต์แสดงผล 
อย่างถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จบกำรท ำงำน 

ต่อ ต่อ 
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ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow)  
ชื่อกระบวนการ.........กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ..............................................................................................  
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ......สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลเว็บไซต์โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในส่วนงำนส ำนักหอสมุดได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ.....ร้อยละของจ ำนวนครั้งในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเว็บไซต์โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในส่วนงำนส ำนักหอสมุดได้
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (ร้อยละ 100) 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

 เริมกระบวนกำรท ำงำน    

1  
 
 

10 นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับข้อมูลจำกผู้ใช้
ภำยในส่วนงำน 
1.  กำรบอกโดยวำจำ 
2.  อีเมล ์(e-Mail) 
3.  ไลน์ (LINE) 
4.  Facebook 
5.  Handy drive 

- ข้อมูลตัวอักษรในรูปแบบ 
*.doc,*.docx และ *.txt 
- ข้อมูลภำพอยู่ในรูปแบบ*.
PSD,*.PNG,*.GIF,*.JPG
และ*.AI 
- ข้อมูลเอกสำร ในรปูแบบ
PDF 
 

 บุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 
(ผู้ส่งข้อมูล) 

 

 
 

7 

เร่ิมตน้ 

รับข้อมูลเพื่อปรับปรุง
เว็บไซตจ์ำกฝ่ำยต่ำง ๆ 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 นำที ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลเอกสำร
ภำพประกอบ 

1.  ข้อมูล ส่วนข้อควำม
เว็บไซตต์้องมีควำมถูกต้อง
ของข้อมูลร้อยละ 100 
2.  ข้อมูล URL หรือ LINK  
กำรเช่ือมโยงต้องสำมำรถ
เชื่อมโยงได้อยำ่งถูกต้อง 
3.  ข้อมูลรหัสผ่ำน (User & 
Password) เพื่อเข้ำใช้
ฐำนข้อมูลทดลองใช้ ต้อง
สำมำรถเข้ำระบบฐำนข้อมูล
ได้อย่ำงถูกต้อง 
4.  เอกสำรประเภท PDF 
ต้องแสดงผลได้อย่ำงถูกต้อง 
5.  ข้อมูลภำพ ท่ีได้รบัต้อง
สำมำรถเปิดแสดงผลใน
โปรแกรมได้อย่ำงถูกต้องและ
ไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิตำม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

พระรำชบัญญัติ ว่ำ
ด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

เฉลิมเกียรติ  
ดีสม 

8 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ข้อมูล 

ไม่ถูกต้อง 
ส่งข้อมูลกลับ

ใหใ้ห้ฝ่ำย
ต่ำงๆ แก้ไข 

ถูกต้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-10 นำที ให้ม ี
ควำมเหมำะสม 
ในเรื่องใช้สี 
ที่เรียบง่ำยและ
ควำมสมดุลของ
ภำพรวมของ
เว็บไซต ์

1.  รูปแบบของเว็บไซต์
สำมำรถแสดงผลแบบ 
Responsive WEB Design 
คือสำมำรถแสดงผลได ้
   1.1  แสดงผลแบบหน้ำจอ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
   1.2  แสดงผลแบบหน้ำจอ
แทบเล็ต (768 px) 
   1.3  แสดงผลแบบหน้ำจอ
มือถือ (360 px) 

1.  เว็บไซต์รูปแบบ 
กำรออกแบบ 
(web Tiles for 
UX Designers) 
2.  เว็บไซต์  
กำรออกแบบส ี
3. เว็บไซต์  
กำรออกแบบ 
Layout ต่ำง ๆ 
 

เฉลิมเกียรติ 
ดีสม 

ไม่ต้อง
ออกแบบ 

ออกแบบหน้ำ
เว็บไซต์ใหม่หรือไม่ 

ออกแบบ 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-60 นำที 1.  ตกแต่งภำพ
ด้วยโปรแกรม 
Illustrator หรือ 
Photoshop 

1.  รูปแบบของภำพที่
น ำไปแสดง ได้แก่ 
Format PNG และ 
JPG 
2. ขนำดควำมละเอียด
ภำพ 72 dpi (จุดต่อ
ตำรำงนิ้ว) 

1.  เว็บไซต์ให้บริกำร
ดำวน์โหลดภำพฟร ี
2.  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
2560 
3.  สัญญำอนุญำต 
ครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(Creative Commons 
Licence: CC) 

เฉลิมเกียรติ 
ดีสม 

ไม่ต้อง
ตกแต่ง
ภำพ 

ตรวจสอบวำ่ต้อง
ตกแต่งภำพหรือไม ่

ตกแต่งภำพ 

10 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-60 นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนโปรแกรม 
โดยเรียกใช้ฟังช่ัน
ต่ำงๆ ของระบบ 
เพื่อแสดงผลที่
ถูกต้องและสวยงำม
เพื่อแสดงที่ถูกต้อง
จำกฐำนข้อมูล 
ส่วนต่ำงๆ ของ 
WordPress โดยใช้
ภำษำ PHPและ
JavaScript 

1.  PHP เวอร์ช่ัน 
7.0.22 
2.  JS เวอร์ช่ัน ES5 
ขึ้นไป 

1.  เว็บไซต์
ให้บริกำรควำมรู้
ทั่วไปภำษำ PHP
และ JavaScript 
2.  เว็บไซต์
ให้บริกำรควำมรู้
ทั่วไป WordPress 
 
 
 

เฉลิมเกียรติ 
ดีสม 

ตรวจสอบวำ่ต้อง
เขียน Script 

Program หรือไม่ 

ไม่ต้อง
เขียน 
Script 

Program 

เขียน Script 
Program 

11 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-60 นำที 1.  เข้ำระบบ
เว็บไซต ์
2.  สร้ำงเพจเว็บไซต์
ใหม่/ แก้ไขเพจ
เว็บไซตเ์ก่ำ 
3.  คลิกส่วนเมนู  
เพื่อท ำเว็บไซต ์
4.  สร้ำงโครงสร้ำง
เว็บไซตต์ำมที่
ออกแบบ 
5.  เลือกฟังช่ันต่ำง 
ๆ วำงตำมโครงสรำ้ง
ที่สร้ำงไว ้

1.  สำมำรถแสดงผลได้
ถูกต้องตำมมำตรฐำน
กำรแสดงผลแบบ
(Responsive Web 
Design) 
   1.1  แสดงผลแบบ
หน้ำจอคอมพิวเตอรไ์ด้
สมบูรณ ์
   1.2  แสดงผลบน
หน้ำจออุปกรณ์พกพำ
ได้อย่ำงสมบูรณ์  
2.  รองรับฺกำรแสดงผล 
Browser ประเภทประ
ต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
Chrome, Firefox, 
Internet Exporer 
และ Safari  

1. มำตรฐำน 
Responsive Web 
Design 
2. มำตรฐำนกำร
แสดงผลของ
โปรแกรม
บรำวเซอรต์่ำง ๆ 
Chrome, Firefox, 
Internet 
Exporer, Safari 
และOpera 

เฉลิมเกียรติ  
ดีสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

พัฒนำหน้ำเว็บไซต ์
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
7  5-10 นำที 1.  ทดสอบหน้ำ

เว็บไซต์ทีส่ร้ำงขึ้น
ก่อนน ำไปใช้งำน
จริง 
หมำยเหตุ หำก
ต้องเขียนภำษำ
สคริปเพิ่มอำจ
ต้องใช้เวลำ
มำกกว่ำน้ี 

1.  สำมำรถแสดงผลได้
ถูกต้องตำมมำตรฐำน
กำรแสดงผลแบบ
(Responsive Web 
Design) 
   1.1  แสดงผลแบบ
หน้ำจอคอมพิวเตอรไ์ด้
สมบูรณ ์
   1.2  แสดงผลบน
หน้ำจออุปกรณ์พกพำได้
อย่ำงสมบูรณ์  
2.  รองรับฺกำรแสดงผล 
Browser ประเภทประ
ต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
Chrome, Firefox, 
Internet Exporer และ 
Safari 

1.  มำตรฐำน 
Responsive Web 
Design 
2.  มำตรฐำน 
กำรแสดงผลของ
โปรแกรมบรำวเซอร์
ต่ำง ๆ Chrome, 
Firefox, Internet 
Exporer, Safari 
และ Opera 

เฉลิมเกียรติ  
ดีสม 

13 

ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นำท ี 1.  คลิกที่ Dash Board 
ของ CMS WordPress 
2.  ไปท่ีหน้ำเว็บไซต์ 
CMS WordPress แล้ว
คลิกปุ่ม Publish เพื่อ
แสดงผลบนอินเทอร์เนต็ 

2.1  เว็บไซต์สำมำรถแสดงผลได้บน 
Web Browser บนเครื่อง desktop 
ตำมวัตถุประสงค์ของผูส้่งข้อมูล 
2.2  เว็บไซต์ต้องสำมำรถแสดงผล
บนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงถูกต้อง
และสมบูรณ ์
2.3  รองรับฺกำรแสดงผล Browser 
ประเภทต่ำง ๆ อย่ำงน้อย Chrome, 
Firefox, Internet Exporer และ 
Safari 
 

มำตรฐำน 
กำรแสดงผลแบบ 
Responsive Web 
Design 

เฉลิมเกียรติ  
ดีสม 

น ำเว็บไซต์ที่พัฒนำขึ้นเผยแพร่บน
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

14 
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ที ่ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบ 
9  3 ช.ม. ผู้ส่งข้อมูลตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของข้อมูล
ที่แสดงบนเว็บไซต์  

- YES เผยแพร่ข้อมูล
ต่อไป 

- NO กลับไปแก้ไขใน
ขั้นตอนพัฒนำหน้ำ
เว็บไซต ์
 
 
 

ข้อมูลที่แสดงผลบน
เว็บไซตม์ีควำมถูกต้อง
ครบถ้วนสมบรูณ์  
ร้อยละ 100 

ข้อมูลที่จัดส่งให ้ บุคลำกร
ส ำนักหอสมุด 
(ผู้ส่งข้อมูล) 

10  ระยะเวลำ
ตำม
ก ำหนด
ของข้อมูล 

เว็บไซตเ์ผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ตตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำม
ข้อมูล 

1.  เว็บไซต์สำมำรถ
แสดงผลได้อย่ำงถูกต้อง 
2.  เว็บไซต์สำมำรถ
แสดงผลบนฺ Browser 
ประเภทต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง 
3.  สำมำรถแสดงตำม
มำตรฐำน Responsive 
Web Design 

1.  เก็บข้อมูลที่
สำมำรถน ำไปใช้
ครั้งต่อไป เช่น 
ภำพที่ตกแต่ง และ
ภำษำสคริปต์ที่ใช้
ท ำเว็บไซต ์
2.  ปิด Record ลง
บันทึกสถิติกำรท ำ
เว็บไซต ์

เฉลิมเกียรติ  
ดีสม 

  
 

     

 15 

ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 
กำรแสดงผล 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เว็บไซต์แสดงผล 
อย่ำงถูกต้อง 

จบกำรท ำงำน 



16 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด  

มีรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1.  รับข้อมูลจำกผู้ส่งข้อมูลภำยในส่วนงำน โดยได้รับมอบหมำยจำก ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักหอสมุด ในกำรท ำกำรเชื่อมเว็บไซต์ PULINET 2019   
 2.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง สอบถำม URL เว็บไซต์ PULINET 19 จำกผู้จัดท ำ 
 จำกนั้นทดสอบเข้ำเว็บไซต์โดยพิมพ์ URL ที่ Web Browser  
 

  
 
ภำพที่ 4  เข้ำเว็บไซต์โดยพิมพ์ URL ที่เบำร์เซอร์ 
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 3.  ออกแบบเว็บไซต์ และตกแต่งภำพ 
 

 
 
ภำพที่ 5  ใช้โปรแกรม Illustrator ในกำรออกแบบภำพเพ่ือท ำเชื่อมโยงเว็บไซต์ 
 
  3.1 ส่งออก (Export) ไฟล์เพ่ือน ำไปใช้บนเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 6 ส่งออก (Export) ไฟล์เพื่อน ำไปใช้บนเว็บไซต์ 
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  3.2  Save as เป็นไฟล์ประเภท PNG 
 

 
ภำพที่ 7  Save as เป็นไฟล์ประเภท PNG 
 
  3.3  ตั้งชื่อไฟล์และเลือก ต ำแหน่ง ที่จะบันทึกไฟล์  
 

 
ภำพที่ 8  ตั้งชื่อไฟล์และเลือก ต ำแหน่ง ที่จะบันทึกไฟล์ 
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  3.4  บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 

 
ภำพที่ 9  บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 

 4.  พัฒนำหน้ำเว็บไซต์ 
4.1  เข้ำหน้ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด  
 

 
ภำพที่ 10  หน้ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
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  4.2  เข้ำหน้ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดเพ่ือแก้ไขข้อมูลที่ URL 
https://www.lib.buu.ac.th/web/wp-login.php  เข้ำระบบWordpress พิมพ์ user และ password 
 

 
ภำพที่ 11  เข้ำหน้ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดเพ่ือแก้ไขข้อมูล 
 

4.3  เข้ำหน้ำเว็บไซต์เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
  

 
ภำพที่ 12  เข้ำหน้ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดเพ่ือแก้ไขข้อมูล (ต่อ) 
 
 
 

https://www.lib.buu.ac.th/web/wp-login.php
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  4.4  เป็นที่หน้ำต้องกำรแก้ไขข้อมูล ซึ่งเป็นหน้ำแรกของเว็บไซต์ 
 

   
ภำพที่ 13  หน้ำจอที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูล 
 

4.5  เข้ำหน้ำแก้ไข 
 

 
ภำพที่ 14  หน้ำแก้ไขข้อมูล 
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 4.6  กำรแทรก Element ส่วนรูปภำพ 

 
ภำพที่ 15  กำรแทรก Element ส่วนรูปภำพ 
 
  4.7  กำรแทรกรูปที่ได้ท ำกำรออกแบบไว้ในภำพที่ 7 

 
ภำพที่ 16  กำรแทรกรูปที่ออกแบบ 
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  4.8  กำรน ำภำพเข้ำระบบ 
 

 
ภำพที่  17  กำรน ำภำพเข้ำระบบ 
 

4.9  กำรน ำภำพแทรกในส่วนที่วำง element ไว ้

 
ภำพที่  18  กำรน ำภำพแทรกในส่วนที่วำง element 
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  4.10  กำรเลือก Custum URL เพ่ือก ำหนด URL กำรเชื่อมโยงของรูปภำพ 
 

 
ภำพที่  19  กำรเลือก Custum URL เพ่ือก ำหนด URL กำรเชื่อมโยงของรูปภำพ 
 
 4.11  พิมพ์ URL ที่ช่องว่ำง  
 

 
 
ภำพที่ 20  พิมพ์ URL ที่ช่องว่ำง  
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  4.12  คลิกปุ่ม update เพ่ือบันทึกข้อมูลล่ำงซ้ำย 
 

  
ภำพที่ 21  คลิกปุ่ม update เพ่ือบันทึกข้อมูลล่ำงซ้ำย 
 
  4.13  คลิกปุ่ม preview เพ่ือทดสอบกำรแสดงผล 
 

 
ภำพที่ 22  คลิกปุ่ม preview เพ่ือทดสอบกำรแสดงผล 
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  4.14  ทดสอบกำรแสดงผลแบบ Responsive Mode โดยปกติแล้วระบบจะแสดงผล 
1024x768 
 

 
ภำพที่ 23  ทดสอบกำรแสดงผลแบบ Responsive Mode 

 
4.15  ทดสอบแสดงผลบนอุปกรณ์ Tablet (786 px)   โดยคลิกปุ่ม Tablet  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภำพที่ 24  ทดสอบแสดงผล Tablet 
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  4.16  กำรแสดงผลแบบ Tablet 
 

 
ภำพที่ 25  กำรแสดงผลแบบ Tablet 
 
  4.17  กำรแสดงผลบนอุปกรณ์ Mobile (360 px) 
 

 
ภำพที่ 26  กำรแสดงผลแบบ Mobile (360 px) 
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4.18  เมื่อแสดงผลได้ถูกต้องตำมควำมต้องกำรแล้ว คลิกเมนู Config อยู่ด้ำนบนซ้ำยก่อน
เพ่ือออกจำกหน้ำจอสร้ำงเว็บไซต์  

 

 
ภำพที่ 27  คลิกเมนู Config เพ่ือออกจำกหน้ำจอสร้ำงเว็บไซต์ 
 
  4.19  คลิกปุ่ม Exit Dashboard เพ่ือออกจำกส่วนหน้ำจอ Elementor 
 

 
ภำพที่ 28  คลิกปุ่ม Exit Dashboard 
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4.20  กลับสู่หน้ำจอ Dashboard 
 

 
ภำพที่ 29  กลับสู่หน้ำจอ Dashboard 
 
  4.21  ออกจำกระบบ Wordpress 
 

 
ภำพที่ 30  ออกจำกระบบ Wordpress 
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 5.  เว็บไซต์ที่พัฒนำขึ้นเผยแพร่บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหรืออินทรำเน็ต 
 

 
ภำพที่ 31  หน้ำเว็ปไซต์ที่พัฒนำขึ้น 

 
 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 1.  คลิกท่ีไอคอน PULINET 2019 

 
ภำพที่  32  คลิกที่ไอคอน PULINET 2019 
 
 
 
 



31 

 

 2.  เว็บไซต์ PULINET 2019 
 

 
ภำพที่ 33  หน้ำเว็บไซต์ PULINET 2019 
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การปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 
 การด าเนินการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  กำรปรับปรุงสไลด์ประชำสัมพันธ์หน้ำแรก 
 2.  ตำรำงอบรมกำรใช้ห้องสมุด 
 3.  กำรปรับปรุงข่ำว Library News/Events และภำษำอังกฤษ 
 4.  กำรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์แบบ POP-UP 
 1.  สไลด์ประชาสัมพันธ์หน้าแรก 
  1.1  ออกแบบสไลด์ด้วยโปรแกรม Illustrator CC 2018 โดยสไลด์ที่ท ำกำรออกแบบควรมี
ขนำด Width 405 pixels Height 318 pixels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 34  ออกแบบสไลด์ด้วยโปรแกรม Illustrator CC 2018 
 
  1.2  บันทึกไฟล์สไลด์เป็นรูปแบบ JPG หรือ PNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 35  บันทึกไฟล์สไลด์เป็นรูปแบบ JPG หรือ PNG 
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  1.3  แก้ไขส่วนสไลด์ คลิกปุ่ม Add Item  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 36  แก้ไขส่วนสไลด์ คลิกปุ่ม Add Item 
 
  1.4  คลิก Add Item 
 

 
ภำพที่ 37  คลิก Add Item 
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  1.5  Upload รูปสไลด์ ข้อมูลสไลด์ให้ถูกต้อง 
 

 
ภำพที่ 38  Upload รูปสไลด์ 
 
  1.6  ใส่ลิงค์ (URL) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง URL ที่ต้องกำร 

 

ภำพที่  39  ใส่ลิงค์ (URL) ไปยัง Page ที่ต้องกำร 
 
 



35 

 

 2.  ตารางอบรมการใช้ห้องสมุด 
  2.1  รับเมล์ไฟล์เอกสำรตำรำงฝึกอบรมจำกฝ่ำยบริกำร 

 

ภำพที่ 40  รับเมล์ไฟล์เอกสำรตำรำงฝึกอบรมจำกฝ่ำยบริกำร 
 
  2.2  เปิดไฟล์ตำรำงฝึกอบรม 

 

 
ภำพที่ 41  เปิดไฟล์ตำรำงฝึกอบรม 
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  2.3  เปิดเว็บไซต์หน้ำ ตำรำงฝึกอบรมประจ ำเดือน ซึ่งจะท ำเป็นไฟล์ต้นแบบไว้แล้วสำมำรถ
แก้ไขข้อควำมโดยกำรคัดลอกและวำงจำกไฟล์ตำรำงฝึกอบรมทีละข้อควำมเพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด 
จำกกำรพิมพ์  โดยคลิกข้อควำมทำงขวำมือก่อนแล้วค่อยแก้ไขข้อควำมทำงซ้ำยมือ 
 

 
ภำพที่ 42  ตำรำงกำรอบรมกำรใช้ห้องสมุด 
 
  2.4  แก้ไขข้อควำมและลิงค์ลงทะเบียนในเว็บไซต์ตำมไฟล์เอกสำรตำรำงฝึกอบรม 
 

 
ภำพที่ 43  แก้ไขข้อควำมและลิงค์ลงทะเบียนในเว็บไซต์ตำมไฟล์เอกสำรตำรำงฝึกอบรม 
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  2.5  หำกต้องกำรลบวันที่อบรมหรือเพ่ิมวันวันที่อบรมสำมำรถคลิกขวำ 
 

ภำพที่ 44  กำรเพ่ิมหรือลบวันที่อบรม 
 
  2.6  คลิกปุ่ม update 
 

 
ภำพที่ 45  คลิกปุ่ม update 
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 3.  ข่าว Library News/Events และภาษาอังกฤษ 
  3.1  สร้ำง Post ขึ้นพร้อมคลิกปุ่ม Add New 

 
ภำพที่ 46  สร้ำง Post ขึ้นพร้อมคลิกปุ่ม Add New 
 
  3.2  เลือก Categories 

 

ภำพที่ 47  เลือก Categories 
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  3.3  สร้ำง หัวข้อ, รูปภำพ, รำยละเอียดเหตุกำรณ์และใส่ข้อมูล  
 

 
 
ภำพที่ 48  สร้ำง หัวข้อ, รูปภำพ, รำยละเอียดเหตุกำรณ์และใส่ข้อมูล 
 
  3.4  สร้ำงอัลบั้มรูปภำพ 
    

 
ภำพที่  49  สร้ำงอัลบั้มรูปภำพ 
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  3.5  สร้ำง Code อัลบั้มภำพแบบอัตโนมัติแล้วคัดลอก 
 

ภำพที่ 50  สร้ำง Code อัลบั้มภำพแบบอัตโนมัติแล้วคัดลอก 
 
   3.5.1 เมื่อคลิกไอคอน Add Gallery จะข้ึน Pop up  
 

ภำพที่ 51  เมื่อคลิกไอคอน Add Gallery จะข้ึน Pop up 
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3.5.2 คลิกเลือก Gallery ที่จะน ำไปแสดงที่หน้ำเว็บไซต์ 

ภำพที่ 52  คลิกเลือก Gallery ที่จะน ำไปแสดงที่หน้ำเว็บไซต์ 
 
   3.5.3 เลือกรูปแบบในกำรแสดง จำกนั้นคลิกปุ่ม Insert Gallery 
 

 
ภำพที่ 53  เลือกรูปแบบในกำรแสดง จำกนั้นคลิกปุ่ม Insert Gallery 
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3.5.4  คลิก Tab Text เพ่ือแสดง Short Code ของกำรแสดงภำพหน้ำเว็บไซต์  

 
ภำพที่ 54  คลิก Tab Text เพ่ือแสดง Short Code ของกำรแสดงภำพหน้ำเว็บไซต์ 
 
   3.5.5  คัดลอก Short Code เพ่ือน ำไป วำง ในส่วนที่ต้องกำรแสดงในหน้ำเว็บไซต์  
   

 
ภำพที่ 55  คัดลอก Short Code เพ่ือน ำไป วำง ในส่วนที่ต้องกำรแสดงในหน้ำเว็บไซต์ 
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3.6  น ำ Code อัลบั้มภำพมำใช้ใน Post 

 
ภำพที่ 56  น ำ Code อัลบั้มภำพมำใช้ใน Post 
 
  3.7  สร้ำง Post ในเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษ (โดย WordPress จะ Copy Post ภำษำไทยมำ
ให้ก่อน) แก้ไขภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ  
   

 
ภำพที่ 57  สร้ำง Post ในเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษ 
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  3.8  Post เวอร์ชั่นภำษำอังกฤษก่อนแก้ไขข้อควำม 
 

 
 

ภำพที่ 58  Post เวอร์ชั่นภำษำอังกฤษก่อนแก้ไขข้อควำม 
   
  3.9  แก้ไขข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษจำกฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 

 

 
ภำพที่ 59  แก้ไขข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษจำกฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
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 4.  ประชาสัมพันธ์แบบ POP-UP 
  4.1 สร้ำงภำพด้วยโปรแกรม Illustrator CC2018 เพ่ือท ำ Pop-Up หรือรับข้อมูลภำพเพ่ือ
ด ำเนินกำร 
  

 
ภำพที่ 60  สร้ำงภำพด้วยโปรแกรม Illustrator CC2018 
  

4.2  บันทึกภำพในรูปแบบ JPG หรือ PNG 
  

ภำพที่ 61  บันทึกภำพในรูปแบบ JPG หรือ PNG 
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 4.3  เข้ำระบบ WordPress บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดในเมนู PopBoxes แล้ว
คลิกเมนู Add New PopBoxes เพ่ือสร้ำง Page PopBoxes 

ภำพที่ 62  เข้ำระบบ WordPress บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
 

4.4  พิมพ์ชื่อ Page แล้วคลิกที่ปุ่ม Edit with Elementer 

 
ภำพที่ 63  พิมพ์ชื่อ Page แล้วคลิกท่ีปุ่ม Edit with Elementer 
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4.5  คลิกปุ่ม เพื่อสร้ำง Section ใส่รูปภำพ 

 
ภำพที่ 64  คลิกปุ่ม เพื่อสร้ำง Section ใส่รูปภำพ 

 
4.6  เลือก Structure แบบแรก 

 
ภำพที่ 65  เลือก Structure แบบแรก 
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  4.7  เลือก Wedget รูปภำพแล้ว Upload ภำพที่สร้ำงไว้ก่อนหน้ำน ำมำใส่แล้วคลิกปุ่ม 
Publish 
  

 
ภำพที่ 66  เลือก Wedget รูปภำพแล้ว Upload ภำพที่สร้ำงไว้ก่อนหน้ำน ำมำใส่แล้วคลิกปุ่ม 
  Publish 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  
กลุ่ม Widget 
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กลุ่ม Widget 
 

-  Widget Columns  เอำไว้สร้ำง Columns ในส่วน 
Section 
- Widget Heading เอำไว้สร้ำง หัวเรื่องของเพจ 
- Widget Image เอำสร้ำงรูปภำพ 
- Widget Text Editor เอำใส่เนื้อหำหรือข้อควำมใน
เพจ 
- Widget Video เอำไว้ใส่เนื้อหำวีดีโอ Youtube 
เป็นต้น 
- Widget Button เอำไว้สร้ำงปุ่ม 
- Widget Divider เอำไว้เส้นแบ่งข้อควำม 
- Widget Spacer เอำไว้สร้ำงระยะควำมสูงของ 
Section 
- Widget Google Maps เอำไว้สร้ำงแผนที่ Google 
- Widget Icon เอำไว้สร้ำงไอคอน 
 
- Widget PopBox เอำไว้สร้ำงส่วน Pop up  
   จำกกำรคลิก 
- Widget Posts เอำไว้สร้ำงแสดงส่วน กลุ่มข้อมูล 
   Category  
- Widget Portfolio เอำไว้แสดงผลข้อมูล 
ทุกประเภทในระบบ 
- Widget Slide เอำไว้แสดงกำรสไลด์ภำพ  
เพ่ือควำมสวยงำม 
- Widget Form เอำไว้สร้ำงฟอร์ม รับข้อมูล 

- Widget Login เอำไว้สร้ำงส่วนหน้ำป้องกัน กำรเข้ำระบบ Wordpress  
- Widget Nav Menu เอำไว้สร้ำงเมนูเว็บไซต์ 
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- Widget Animated Headline เอำไว้สร้ำง หัวข้อ
เพจ 
- แต่หัวข้อที่สร้ำง สำมำรถเคลื่อนไหวได้ 
- Widget Price List เอำไว้สร้ำงรำยกำรเกี่ยวกับ
รำคำสำมำรถประยุกต์ใช้ท ำหน้ำรำยกำรต่ำงเช่น สำรบัญ  
ก็ได้ 
- Widget Price Table เอำไว้สร้ำงรำยกำรสินค้ำ
แบบตำรำงได้ โดยระบบจะจัดออกแบบมำพร้อมใช้เลย  
และเรำก็สำมำรถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้อีก 
-   Widget Flip Box เอำไว้สร้ำงข้อมูลแบบ Box  
เมื่อใช้เมำส์คลิก Box นั้นจะพลิกด้ำนหลังมำแสดง 
- Widget Media Carousel เอำไว้แสดงรูปภำพ 
แบบสไลด์ แต่แสดงได้มำกกว่ำครั้งละภำพ 
- Widget Testimonial Carousel เอำไว้แสดง 
ข้อควำม ในรูปแบบสไลด์ 
- Widget Countdown เอำไว้แสดงเวลำถอยหลัง  
- Widget Share Buttons เอำไว้ปุ่มแชร์ข้อมูลเพจ 
ไปยัง Social Media ต่ำงๆ เช่น Facebook Google+ 
Twitter เป็นต้น 
- Widget Search Form เอำไว้ใช้ท ำส่วนกำรสืบค้น
ข้อมูลทั้งระบบ WordPress 

- Widget Blockquote เอำไว้ใช้แสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อควำม 
- Widget Facebook Button เอำไว้แสดงแสดง ส่วนปุ่มของ Facebook ได้แก่ ปุ่ม Like, 

Recommended และ Follow 
- Widget Facebook Comments เอำไว้แสดงส่วน Comment Facebook ในเว็บไซต์ 
- Widget Facebook Embed เอำไว้แสดงส่วนข้อมูลของ Facebook ส่วน Post, Video และ 

comment 
- Widget Facebook Page เอำไว้แสดงส่วนข้อมูล Facebook Fan Page 
- Widget Template เอำไว้เก็บส่วนข้อมูลที่เรำได้เคยท ำเอำไว้ก่อนหน้ำ แล้วสำมำรถเรียกใช้ 

ภำยหลังได้ 
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- Widget Image Box เอำไว้แสดงเนื้อหำที่
ประกอบด้วยภำพ หัวข้อและรำยระเอียด 
- Widget Icon Box แสดงเนื้อหำที่ประกอบด้วย  
ไอคอน หัวข้อและรำยละเอียด 
- Widget Image Gallery แสดงข้อมูลรูปภำพแบบ
กลุ่ม 
- Widget Image Carousel แสดงกลุ่มภำพแบบ
สไลด์ 
- Widget Icon List แสดงข้อมูลตัวหนังสือแบบแถว
(ข้อ) โดยแต่ข้อจะแสดง Icon ด้ำนหน้ำด้วย 
- Widget Counter แสดงกำรนับตัวเลขแบบ
เคลื่อนไหว 
- Widget Progress Bar แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำน
เป็นเปอร์เซ็นต์แบบบำร์ 
- Widget Testimonial แสดงข้อมูลแบบลักษณะ 
กล่องข้อควำม 
- Widget Tabs แสดงข้อมูลแบบ Tabs โดยจะแสดง 
ข้อมูลที่ Tab แรกเป็นหลัก หำกต้องกำรดูข้อมูลที่ Tab  
ใดก็ใช้เมำส์คลิกท่ี Tab นั้นๆ 
- Widget Accordion เป็นรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูล
ในแนวนอนเฉพำะหัวข้อหำกต้องกำรดูรำยละเอียดก็คลิก 
ที่หัวข้อนั้นๆ 
- Widget Togle  เป็นรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลใน
แนวนอนเฉพำะหัวข้อหำกต้องกำรดูรำยละเอียดก็คลิกที่
หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ำย ๆ กับ Widget 

Accordion 
- Widget Social Icons แสดงข้อมูลไอคอนเช่น Facebook, Google+ และ Twitter เป็นต้น 
- Widget Alert แสดงข้อมูลแบบบล็อก 4 แบบ มี Info, Success, Warning และ Danger 
- Widget SoundCloud แสดงข้อมูลด้ำนเพลงจำกเว็บไซต์ https://soundcloud.com/ 
- Widget Shortcode เป็นกำรเรียกใช้ Shortcode จำกPluginตัวอ่ืนเข้ำท ำงำนร่วมกับตัว 

Elementor  
- Widget HTML สำมำรถเขียน HTML Tag ร่วมด้วยเช่น Script กำรค้นข้อมูล, Single Sign On 

หรือ Script กำรนับจ ำนวนกำรเข้ำเว็บไซต์ เป็นต้น 
- Widget Menu Anchor สำมำรถสร้ำงเมนูลิงค์กันภำยในเพจได้ 
- Widget Sidebar สำมำรถเลือกแสดงผลข้อมูลส่วนต่ำง ๆ เช่น Sidebar, Header, Footer bar 

และ Footer Widget ตำมคุณสมบัติของ Template ได้  
 

https://soundcloud.com/
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ภาคผนวก ข  
ค ำสั่ง HTML อ้ำงอิง 
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ค าสั่ง HTML อ้างอิง 
 

html ค าอธิบาย 
<!-- --> แทรกหมำยเหตุ 
<!--# --> แทรกค ำสั่งส ำหรับท ำงำนบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
<!DOCTYPE> ระบุชนิดและหมำยเลขรุ่น HTML 
<A> ก ำหนดจุดลิงก์และต ำแหน่งแองเคอร์ 
<ABBR> แสดงค ำย่อ 
<ACRONYM> แสดงอักษรย่อ 
<ADDRESS> ก ำหนดขนำดตัวอักษร 
<APPLET> แสดงกำรท ำงำน Java applet 
<AREA> ก ำหนดพ้ืนที่กำรลิงก์ส ำหรับอิมเมจแมปแบบ client-side 
<B> แสดงข้อควำมแบบตัวหนำ 
<BASE> ก ำหนด URL พ้ืนฐำนในเว็บเพจ 
<BASEFONT> ก ำหนดรูปแบบตัวอักษรพ้ืนฐำนในเว็บเพจ 
<BDO> ก ำหนดทิศทำงกำรอ่ำน-เขียนข้อควำม 
<BGSOUND> บรรเลงเพลงประกอบ 
<BIG> เพ่ิมขนำดตัวอักษรขึ้น 1 ระดับ 
<BLINK> แสดงข้อควำมแบบกะพริบ 
<BLOCKQUOTE> แสดงข้อควำมอ้ำงอิง 
<BODY> ก ำหนดขอบเขตเนื้อควำมของเว็บเพจ 
<BR> ก ำหนดจุดสิ้นสุดบรรทัด (ข้ึนบรรทัดใหม่) 
<BUTTON> สร้ำงปุ่มกดในแบบฟอร์ม 
<CAPTION> แสดงค ำอธิบำยตำรำง 
<CENTER> แสดงข้อควำมแบบจัดกึ่งกลำง 
<CITE> แสดงข้อควำมเพ่ือกำรอ้ำงอิง 
<CODE> แสดงซอร์ซโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
<COL> ก ำหนดคุณสมบัติคอลัมน์ข้อมูลในตำรำง 
<COLGROUP> ก ำหนดคุณสมบัติคอลัมน์ข้อมูลในตำรำงแบบเป็นกลุ่ม 
<COMMENT> แทรกหมำยเหตุ 
<DD> แสดงส่วนค ำอธิบำยในรำยกำรข้อมูลแบบให้ค ำนิยำม 
<DEL> แสดงกำรปรับปรุงเว็บเพจโดยกำรลบข้อควำม 
<DFN> แสดงค ำศัพท์หรือประโยคเฉพำะที่ถูกใช้งำนเป็นครั้งแรก 
<DIR> แสดงรำยกำรข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ ชนิดหลำยคอลัมน์ 
<DIV> แบ่งส่วนและก ำหนดรูปแบบเนื้อควำมแบบเป็นบล็อก 
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<DL> แสดงรำยกำรข้อมูลแบบให้ค ำนิยำม 
<DT> แสดงส่วนค ำส ำคัญในรำยกำรข้อมูลแบบให้ค ำนิยำม 
<EM> แสดงข้อควำมแบบตัวเน้น 
<EMBED> แสดงกำรท ำงำนโปรแกรม plug-in 
<FIELDSET> จัดกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม 
<FONT> ก ำหนดรูปแบบตัวอักษร 
<FORM> สร้ำงแบบฟอร์มป้อนข้อมูล 
<FRAME> แสดงเฟรม 
<FRAMESET> แบ่งส่วนกำรแสดงผลเพ่ือสร้ำงเฟรม 
<H1(-6)> แสดงข้อควำมหัวเรื่องขนำดต่ำงๆ 
<HEAD> ก ำหนดขอบเขตส่วนหัวของเว็บเพจ 
<HR> แสดงเส้นคั่นทำงแนวนอน 
<HTML> ก ำหนดขอบเขตของเว็บเพจ 
<I> แสดงข้อควำมแบบตัวเอน 
<IFRAME> แสดงเฟรมแบบ inline 
<ILAYER> สร้ำงเลเยอร์แบบ inline 
<IMG> แสดงรูปภำพกรำฟิก 
<INPUT> สร้ำงฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบต่ำงๆ ในแบบฟอร์ม 
<INS> แสดงกำรปรับปรุงเว็บเพจโดยกำรเพ่ิมเติมข้อควำม 
<ISINDEX> สร้ำงแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบง่ำย 
<KBD> แสดงชื่อคีย์บนคีย์บอร์ด 
<KEYGEN> สร้ำงรหัสตรวจสอบในแบบฟอร์ม 
<LABEL> ก ำหนดข้อควำมประกอบฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม 
<LAYER> สร้ำงเลเยอร์ 
<LEGEND> แสดงค ำอธิบำยกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม 
<LI> แสดงข้อมูล 1 แถวรำยกำรในรำยกำรข้อมูลแบบต่ำงๆ 
<LINK> ก ำหนดควำมสัมพันธ์กับเว็บเพจหรือข้อมูลภำยนอก 
<LISTING> ช่วยแสดงข้อมูลที่มีควำมยำวมำกเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ 
<MAP> สร้ำงอิมเมจแมปแบบ client-side 
<MARQUEE> แสดงข้อควำมแบบตัวอักษรวิ่ง 
<MENU> แสดงรำยกำรข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ ชนิดคอลัมน์เดี่ยว 
<META> ก ำหนดคุณสมบัติพิเศษของเว็บเพจ 
<MULTICOL> แสดงเนื้อควำมแบบหลำยคอลัมน์ 
<NOBR> ยกเลิกคุณสมบัติกำรขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ 
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<NOEMBED> แสดงข้อควำมแทนกำรแสดงโปรแกรม plug-in 
<NOFRAMES> แสดงข้อควำมแทนกำรแสดงเฟรม 
<NOLAYER> แสดงข้อควำมแทนกำรแสดงเลเยอร์ 
<NOSCRIPT> แสดงข้อควำมแทนกำรท ำงำนของสคริปต์ 
<OBJECT> เรียกใช้อ็อบเจ็กต์ชนิดต่ำงๆ จำกภำยนอกเว็บเพจ 
<OL> แสดงรำยกำรข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ โดยเรียงล ำดับ 
<OPTGROUP> จัดกลุ่มตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์ 
<OPTION> แสดงตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์ 
<P> แสดงข้อควำมในลักษณะพำรำกรำฟ 
<PARAM> ก ำหนดพำรำมิเตอร์ส ำหรับอ็อบเจ็กต์และ Java applet 
<PRE> แสดงข้อควำมตำมที่จัดรูปแบบไว้ในไฟล์ต้นฉบับ 
<Q> แสดงข้อควำมอ้ำงอิงแบบ inline 
<S> แสดงข้อควำมแบบมีเส้นขีดฆ่ำก ำกับ 
<SAMP> แสดงข้อควำมตัวอย่ำงโปรแกรม, สคริปต์ และอ่ืนๆ 
<SCRIPT> สร้ำงสคริปต์แบบ client-side 
<SELECT> สร้ำงลิสต์บ็อกซ์ในแบบฟอร์ม 
<SERVER> สร้ำงสคริปต์แบบ server-side 
<SMALL> ลดขนำดตัวอักษรลง 1 ระดับ 
<SPACER> ก ำหนดระยะช่องว่ำง 
<SPAN> แบ่งส่วนและก ำหนดรูปแบบท่อนข้อควำมแบบ inline 
<STRIKE> แสดงข้อควำมแบบมีเส้นขีดฆ่ำก ำกับ 
<STRONG> แสดงข้อควำมแบบตัวเข้ม 
<STYLE> สร้ำง style sheet 
<SUB> แสดงข้อควำมแบบตัวพ่วงท้ำย 
<SUP> แสดงข้อควำมแบบตัวยกระดับ 
<TABLE> สร้ำงตำรำง 
<TBODY> ก ำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลปกติในตำรำง 
<TD> สร้ำงเซลล์ข้อมูลในตำรำง 
<TEXTAREA> สร้ำงพ้ืนที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
<TFOOT> ก ำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลท้ำยตำรำง 
<TH> สร้ำงเซลล์ข้อมูลหัวตำรำง 
<THEAD> ก ำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลหัวตำรำง 
<TITLE> ก ำหนดชื่อเว็บเพจ 
<TR> สร้ำงแถวเซลล์ข้อมูลในตำรำง 
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<TT> แสดงข้อควำมแบบตัวพิมพ์ดีด 
<U> แสดงข้อควำมแบบขีดเส้นใต้ก ำกับ 
<UL> แสดงรำยกำรข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ โดยไม่เรียงล ำดับ 
<VAR> แสดงข้อควำมจ ำพวกค่ำคงท่ี ตัวแปร ฯลฯ 
<WBR> แสดงข้อควำมจ ำพวกค่ำคงท่ี ตัวแปร ฯลฯ 
<XMP> แสดงข้อควำมเพ่ือเป็นกำรยกตัวอย่ำง 
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Attributes ค าอธิบาย 
ABBR ระบุค ำย่อส ำหรับเซลล์ข้อมูลในตำรำง 
ABOVE ระบุ ID ของเลเยอร์ที่สร้ำงซ้อนอยู่ด้ำนบน 
ACCEPT ระบุชนิดของไฟล์ที่ใช้ส่งไปพร้อมกับแบบฟอร์ม 
ACCEPT-CHARSET ก ำหนดชุดตัวอักษร (ภำษำ) ที่อนุญำตให้ใช้ในแบบฟอร์ม 
ACCESSKEY ก ำหนดคีย์ลัด 
ACTION ก ำหนด URL ที่จะรับข้อมูลจำกกำรกรอกแบบฟอร์ม 
ALIGN จัดต ำแหน่งกำรแสดงผล 
ALINK ก ำหนดสีของจุดลิงก์เมื่อถูกเลือกใช้ 
ALT ก ำหนดข้อควำมส ำหรับใช้แสดงแทน 
ARCHIVE ระบุ URL ของไฟล์คลำสพื้นฐำนส ำหรับใช้งำนร่วมกับ Java applet 
AXIS จัดหมวดหมู่เซลล์ข้อมูลในตำรำงด้วยคีย์เวิร์ด 
BACKGROUND ก ำหนด URL ของภำพกรำฟิกที่ใช้ปูพื้นฉำกหลัง 
BALANCE ก ำหนดควำมสมดุลของเสียงจำกล ำโพงด้ำนซ้ำยและขวำ 
BEHAVIOR ก ำหนดลักษณะกำรเคลื่อนที่ของข้อควำมแบบตัวอักษรวิ่ง 
BELOW ระบุ ID ของเลเยอร์ที่สร้ำงซ้อนอยู่ด้ำนล่ำง 
BGCOLOR ก ำหนดสีของพ้ืนฉำกหลัง 
BGPROPERTIES ก ำหนดให้พ้ืนฉำกหลังตรึงอยู่กับท่ี ไม่เลื่อนตำมกำรเลื่อนเว็บเพจ 
BORDER ก ำหนดขนำดเส้นกรอบ 
BORDERCOLOR ก ำหนดสีของเส้นกรอบตำรำงและเฟรม 
BORDERCOLORDARK ก ำหนดสีของเส้นกรอบตำรำงส่วนที่เป็นสีเข้ม 
BORDERCOLORLIGHT ก ำหนดสีของเส้นกรอบตำรำงส่วนที่เป็นสีอ่อน 
CELLPADDING ก ำหนดระยะเว้นขอบภำยในของเซลล์ข้อมูลในตำรำง 
CELLSPACING ก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงเซลล์ข้อมูลในตำรำง 
CHALLENGE ก ำหนดข้อควำมเพ่ือใช้เข้ำรหัส public key ในแบบฟอร์ม 
CHAR ก ำหนดตัวอักษรที่ใช้เป็นจุดจัดต ำแหน่งข้อควำมให้ตรงกันในตำรำง 
CHAROFF ก ำหนดล ำดับที่ของตัวอักษรที่ใช้เป็นจุดจัดต ำแหน่งข้อควำมให้ตรงกันใน

ตำรำง 
CHARSET ก ำหนดชุดตัวอักษร (ภำษำ) 
CITE ระบุ URL อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล 
CHECKED ก ำหนดให้ฟิลด์ป้อนข้อมูลชนิด RADIO หรือ CHECKBOX มีกำรท ำ

เครื่องหมำย 
CLASS ระบุคลำสรูปแบบที่ใช้งำนจำก style sheet 
CLASSID ระบุ URL หรือหมำยเลขประจ ำตัวอ็อบเจ็กต์ชนิด ActiveX 
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CLEAR ก ำหนดรูปแบบกำรข้ึนบรรทัดใหม่ 
CLIP ก ำหนดขอบเขตกำรแสดงผลภำยในเลเยอร์ 
CODE ระบุชื่อไฟล์ของคลำสเริ่มต้นกำรท ำงำนของ Java applet และอ็อบเจ็กต์ 
CODEBASE ระบุ URL ใช้งำนพ้ืนฐำนส ำหรับ Java applet และอ็อบเจ็กต์ 
CODETYPE ระบุชนิดข้อมูลที่น ำมำใช้งำนร่วมกับอ็อบเจ็กต์ 
COLOR ก ำหนดสีตัวอักษรและเส้นคั่นทำงแนวนอน 
COLS ก ำหนดจ ำนวนคอลัมน์ 
COLSPAN ก ำหนดจ ำนวนกำรรวมเซลล์ทำงแนวนอนในตำรำง 
COMPACT ก ำหนดให้แสดงรำยกำรข้อมูลแบบกระชับ 
CONTENT ระบุคอนเทนต์ส ำหรับกำรก ำหนดคุณสมบัติพิเศษของเว็บเพจ 
CONTROLS แสดงชุดปุ่มควบคุมวิดีโอคลิป 
COORDS ก ำหนดพิกัดพ้ืนที่กำรลิงก์ในอิมเมจแมปแบบ client-side 
DATA ระบุ URL ของแหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้งำนร่วมกับอ็อบเจ็กต์ 
DATAFLD ระบุชื่อฟิลด์ข้อมูล 
DATAFORMATAS ระบุรูปแบบของฟิลด์ข้อมูล 
DATAPAGESIZE ก ำหนดจ ำนวนฟิลด์ข้อมูล 
DATASRC ระบุ ID ของเอลิเมนต์ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
DATETIME ระบุวัน-เวลำที่ข้อมูลมีกำรแก้ไข 
DECLARE ก ำหนดให้เป็นอ็อบเจ็กต์ท่ีไม่ท ำงำนและแสดงผล 
DEFER ก ำหนดให้เป็นสคริปต์ที่ไม่มีกำรเขียนข้อควำมลงในเว็บเพจ 
DIR ก ำหนดทิศทำงกำรอ่ำน-เขียนข้อควำม 
DIRECTION ก ำหนดทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของข้อควำมแบบตัวอักษรวิ่ง 
DISABLED ยกเลิกกำรท ำงำน 
DYNSRC ระบุ URL ของวิดีโอคลิปที่ใช้แสดงผลแทนภำพกรำฟิก 
ENCTYPE ระบุชนิดข้อมูลส ำหรับกำรรับ-ส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม 
EVENT ระบุชื่ออีเวนต์ที่กระตุ้นให้สคริปต์ท ำงำน 
FACE ก ำหนดชื่อฟอนต์ตัวอักษร 
FOR ระบุ ID ของเอลิเมนต์ที่ต้องกำรให้ท ำงำนด้วย 
FRAME ก ำหนดกำรแสดงเส้นกรอบตำรำง 
FRAMEBORDER ก ำหนดกำรแสดงเส้นกรอบเฟรม 
FRAMESPACING ก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงเฟรม 
GUTTER ก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงคอลัมน์ข้อควำม 
HEADERS ระบุ ID ของเซลล์หัวตำรำงที่ก ำกับเซลล์ข้อมูลนั้น 
HEIGHT ก ำหนดควำมสูง 
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HIDDEN ก ำหนดให้โปรแกรม plug-in ท ำงำนโดยไม่ใช้พื้นที่กำรแสดงผล 
HREF ระบุ URL ส ำหรับกำรลิงก์ 
HREFLANG ระบุภำษำที่ใช้ในเว็บเพจปลำยทำงของกำรลิงก์ 
HSPACE ก ำหนดระยะเว้นว่ำงด้ำนซ้ำย-ขวำ 
HTTP-EQUIV ระบุชื่อหัวข้อกำรตอบรับจำก HTTP 
ID ก ำหนดรหัสเฉพำะตัวส ำหรับใช้อ้ำงอิง 
ISMAP ก ำหนดให้เป็นภำพกรำฟิกส ำหรับอิมเมจแมปแบบ server-side 
LABEL ก ำหนดข้อควำมตัวเลือกท่ีแสดงในลิสต์บ็อกซ์ 
LANG ระบุภำษำที่ใช้แสดงข้อควำม 
LANGUAGE ก ำหนดชนิดของสคริปต์ที่ใช้งำน 
LEFT ก ำหนดต ำแหน่งเลเยอร์ทำงแนวนอนเมื่อเทียบกับต ำแหน่งในเว็บเพจ 
LEFTMARGIN ก ำหนดระยะเว้นขอบด้ำนซ้ำยของเว็บเพจ 
LINK ก ำหนดสีของจุดลิงก์ 
LONGDESC ระบุ URL ส ำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
LOOP ก ำหนดจ ำนวนรอบกำรแสดงผล 
LOWSRC ระบุ URL ภำพกรำฟิกแบบหยำบที่ใช้แสดงผลก่อน 
MARGINHEIGHT ก ำหนดระยะเว้นขอบด้ำนบน-ล่ำงของเว็บเพจในเฟรม 
MARGINWIDTH ก ำหนดระยะเว้นขอบด้ำนซ้ำย-ขวำของเว็บเพจในเฟรม 
MAXLENGTH ก ำหนดจ ำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ป้อนได้ในช่องกรอกข้อมูล 
MAYSCRIPT ยอมให้ JavaScript ติดต่อกับ Java applet ได้ 
MEDIA ระบุชนิดอุปกรณ์ท่ีต้องกำรน ำไปใช้แสดงผล 
METHOD ก ำหนดรูปแบบกำรส่งข้อมูลในแบบฟอร์มสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
MULTIPLE ก ำหนดให้เป็นลิสต์บ็อกซ์แบบเลือกได้ครั้งละหลำยตัวเลือก 
NAME ก ำหนดชื่อเฉพำะตัวส ำหรับใช้อ้ำงอิง 
NOHREF ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่กำรลิงก์ที่ไม่มีกำรลิงก์ 
NORESIZE ก ำหนดให้เป็นเฟรมที่ผู้ใช้ปรับขนำดไม่ได้ 
NOSHADE ก ำหนดให้แสดงเส้นคั่นเป็นแบบเส้นทึบ 
NOTAB ก ำหนดให้งดเว้นกำรใช้คีย์ TAB เพ่ือเลือกใช้งำน 
NOWRAP ยกเลิกกำรขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ 
PAGEX ก ำหนดต ำแหน่งเลเยอร์ทำงแนวนอนเมื่อเทียบกับวินโดว์ที่อยู่ภำยใน 
PAGEY ก ำหนดต ำแหน่งเลเยอร์ทำงแนวตั้งเมื่อเทียบกับวินโดว์ที่อยู่ภำยใน 
PALETTE ก ำหนดสีฉำกหน้ำ-หลังส ำหรับใช้งำนในโปรแกรม plug-in 
PLUGINSPAGE ระบุ URL โฮมเพจหรือเว็บเพจแสดงค ำแนะน ำของโปรแกรม plug-in 
PLUGINURL ระบุ URL ของ Java Archive (JAR) 
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Attributes ค าอธิบาย 
POINT-SIZE ก ำหนดขนำดตัวอักษรโดยมีหน่วยเป็นพอยต์ 
PROMPT ก ำหนดข้อควำมประกอบแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบง่ำย 
READONLY ก ำหนดให้เป็นฟิลด์ป้อนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงค่ำไม่ได้ 
REL ก ำหนดควำมสัมพันธ์จำกเว็บเพจปัจจุบันสู่เว็บเพจปลำยทำงกำรลิงก์ 
REV ก ำหนดควำมสัมพันธ์จำกเว็บเพจปลำยทำงกำรลิงก์กลับสู่เว็บเพจปัจจุบัน 
RIGHTMARGIN ก ำหนดระยะเว้นขอบด้ำนขวำของเว็บเพจ 
ROWS ก ำหนดขนำดเฟรมในเฟรมเซ็ตและพ้ืนที่กรอกข้อมูล 
ROWSPAN ก ำหนดจ ำนวนกำรรวมเซลล์ทำงแนวตั้งในตำรำง 
RULES ก ำหนดกำรแสดงเส้นภำยในตำรำง 
SCOPE ก ำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลหัวตำรำงที่ครอบคลุมไปถึง 
SCROLL ก ำหนดกำรแสดงสโครลบำร์ 
SCROLLAMOUNT ก ำหนดระยะเคลื่อนที่ของตัวอักษรวิ่งในกำรเคลื่อนที่แต่ละครั้ง 
SCROLLDELAY ก ำหนดระยะเวลำหน่วงระหว่ำงกำรเคลื่อนที่แต่ละครั้งของตัวอักษรวิ่ง 
SCROLLING ก ำหนดกำรแสดงสโครลบำร์ในเฟรม 
SELECTED ก ำหนดให้ตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ 
SHAPE ก ำหนดรูปร่ำงพ้ืนที่กำรลิงก์ในอิมเมจแมปแบบ client-side 
SIZE ก ำหนดขนำด 
SPAN ก ำหนดจ ำนวนคอลัมน์ที่ต้องกำรจัดกลุ่มภำยในตำรำง 
SRC ระบุ URL ของแหล่งข้อมูลภำยนอก 
STANDBY ก ำหนดข้อควำมที่ใช้แสดงขณะโหลดอ็อบเจ็กต์ 
START ก ำหนดหมำยเลขแถวรำยกำรแถวแรก 
START ระบุเงื่อนไขกำรเริ่มต้นแสดงผลวิดีโอคลิป 
STYLE ก ำหนดรูปแบบโดยใช้ style sheet 
SUMMARY ก ำหนดข้อควำมสรุปใจควำมส ำคัญของข้อมูลในตำรำง 
SUPPRESS ก ำหนดกำรแสดงกรอบและไอคอนแทนภำพกรำฟิกก่อนกำรโหลด 
TABINDEX ก ำหนดล ำดับกำรใช้คีย์ TAB เพ่ือเลือกใช้งำน 
TARGET ระบุชื่อวินโดว์หรือเฟรมที่ต้องกำรให้แสดงเว็บเพจปลำยทำงกำรลิงก์ 
TEXT ก ำหนดสีของข้อควำมปกติ 
TITLE ก ำหนดข้อควำมแสดงหัวเรื่อง หรือค ำแนะน ำ 
TOP ก ำหนดต ำแหน่งเลเยอร์ทำงแนวตั้งเมื่อเทียบกับต ำแหน่งในเว็บเพจ 
TOPMARGIN ก ำหนดระยะเว้นขอบด้ำนบนของเว็บเพจ 
TRUESPEED ก ำหนดให้ตัวอักษรวิ่งเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วจริงของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
TYPE ก ำหนดชนิดกำรใช้งำนและแสดงผล 
UNITS ระบุหน่วยวัดที่ใช้ก ำหนดขนำดพ้ืนที่กำรแสดงผลของโปรแกรม plug-in 
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Attributes ค าอธิบาย 
USEMAP ก ำหนดให้เป็นภำพกรำฟิกส ำหรับอิมเมจแมปแบบ client-side 
VALIGN จัดต ำแหน่งกำรแสดงผลทำงแนวตั้ง 
VALUE ระบุค่ำข้อมูล 
VALUETYPE ระบุชนิดของข้อมูลในพำรำมิเตอร์ 
VERSION ระบุหมำยเลขรุ่น HTML 
VISIBILITY ก ำหนดเงื่อนไขกำรแสดงเลเยอร์ 
VLINK ก ำหนดสีของจุดลิงก์ซึ่งลิงก์ไปยังเว็บเพจที่เคยเรียกใช้ 
VOLUME ก ำหนดระดับควำมดังของเสียง 
VSPACE ก ำหนดระยะเว้นว่ำงด้ำนบน-ล่ำง 
WEIGHT ก ำหนดระดับควำมหนำของตัวอักษร 
WIDTH ก ำหนดควำมกว้ำง 
WRAP อนุญำตให้มีกำรตัดค ำข้ึนบรรทัดใหม่ได้ 
Z-INDEX ก ำหนดหมำยเลขล ำดับของชั้นเลเยอร์ 
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ภาคผนวก ง  
ค ำสั่งพ้ืนฐำน CSS  
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ค าสั่งพื้นฐาน CSS  
 

ค าสั่ง ค าอธิบาย 
width: 100px; ก ำหนดควำมกว้ำง 
min-width: 100px; ก ำหนดควำมกว้ำง ขั้นต่ ำ 
max-width: 100px; ก ำหนดควำมกว้ำง กว้ำงสุด 
height: 100px; ก ำหนดควำมสูง 
min-height: 100px; ก ำหนดควำมสูง ขั้นต่ ำ 
max-height: 100px; ก ำหนดควำมสูง สูงสุด 
font-size : 14px; ก ำหนดขนำดตัวอักษร 
font-weight: normal; ก ำหนดควำมหนำตัวอักษร 
font-family: 'sans-serif'; ก ำหนดรูปแบบตัวอักษร 
text-align: center; จัดต ำแหน่งตัวอักษร 
line-height: 1.5; ก ำหนดส่วนสูงของบรรทัด 
color: #286F65; ก ำหนดสีตัวอักษร 
white-space: nowrap; ก ำหนดให้ตัวอักษรไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ 
padding: 10px 15px; ใส่ช่องว่ำงภำยใน 
margin: 10px 15px; ใส่ช่องว่ำงภำยนอก 
border: 5px solid #000; ใส่เส้นขอบ 
box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 
0.15); 

ใส่เงำ 

float: left; จัดชิดซ้ำย 
float: right; จัดชิดขวำ 
clear: both; เคลียร์ float 
overflow: hidden; กำรสร้ำงขอบเขตถ้ำอยู่นอกขอบเขตจะไม่แสดงผล 
opacity: 0.5; ใส่ค่ำควำมโปร่งทึบ 
display: block; แสดงผลแบบเต็มช่อง 
display: inline; แสดงผลต่อกันในบรรทัด 
display: none; ปิดกำรแสดงผล 
background-color: #00ff00; ใส่สีพ้ืนหลัง 
background-image: url("paper.gif"); ใส่รูปพื้นหลัง 
position: relative; กำรจัดกำรเรื่องต ำแหน่งแสดงผล 
content: '…'; ใส่ข้อควำม 
cursor: pointer; ก ำหนดรูปแบบเคอร์เซอร์ 
transition: all 1s ease-in-out; กำรท ำอนิเมชั่นด้วย CSS 
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ภาคผนวก จ  
Code สีแบบตำรำง 
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Code สีแบบตาราง 
 

#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00 

#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00 

#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900 

#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600 

#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300 

#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000 

#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00 

#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00 

#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900 

#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600 

#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300 

#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000 

#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00 

#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00 

#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900 
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#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600 

#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300 

#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000 

#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00 

#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00 

#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900 

#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600 

#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300 

#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000 

#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00 

#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00 

#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900 

#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600 

#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300 

#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000 
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#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00 

#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00 

#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900 

#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600 

#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300 

#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000 

 

Snow 

#FFFAFA 
GhostWhite 

#F8F8FF 
WhiteSmoke 

#F5F5F5 
Gainsboro 

#DCDCDC 

FloralWhite 

#FFFAF0 
OldLace 

#FDF5E6 
Linen 

#FAF0E6 
AntiqueWhite 

#FAEBD7 

PapayaWhip 

#FFEFD5 
BlanchedAlmond 

#FFEBCD 
Bisque 

#FFFAF0 
PeachPuff 

#FFDAB9 

NavajoWhite 

#FFDEAD 
Moccasin 

#FFE4B5 
Cornsilk 

#FFF8DC 
Ivory 

#FFFFF0 

LemonChiffon 

#FFFACD 
Seashell 

#FFF5EE 
Honeydew 

#F0FFF0 
MintCream 

#F5FFFA 

Azure 

#F0FFFF 
AliceBlue 

#F0F8FF 
lavender 

#E6E6FA 
Lavender Blush 

#FFF0F5 

MistyRose 

#FFE4E1 
White 

#FFFFFF 
Black 

#000000 
DarkSlateGray 

#2F4F4F 

LightSlateGray 

#778899 
Gray 

#BEBEBE 
LightGray 

#D3D3D3 
MidnightBlue 

#191970 

CornflowerBlue 

#6495ED 
DarkSlateBlue 

#483D8B 
SlateBlue 

#6A5ACD 
MediumSlateBlue 

#7B68EE 
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LightSlateBlue 

#8470FF 
NavyBlue 

#000080 
DimGrey 

#696969 
SlateGrey 

#708090 

MediumBlue 

#0000CD 
RoyalBlue 

#4169E1 
Blue 

#0000FF 
DodgerBlue 

1E90FF 

DeepSkyBlue 

#00BFFF 
SkyBlue 

#87CEEB 
LightSkyBlue 

#87CEFA 
SteelBlue 

#4682B4 

LightSteelBlue 

#B0C4DE 
LightBlue 

#ADD8E6 
PowderBlue 

#B0E0E6 
PaleTurquoise 

#AFEEEE 

DarkTurquoise 

#00CED1 
MediumTurquoise 

#48D1CC 
Turquoise 

#40E0D0 
Cyan 

#00FFFF 

LightCyan 

#E0FFFF 
CadetBlue 

#5F9EA0 
MediumAquamarine 

#66CDAA 
Aquamarine 

#7FFFD4 

DarkGreen 

#006400 
DarkOliveGreen 

#556B2F 
DarkSeaGreen 

#8FBC8F 
SeaGreen 

#2E8B57 

MediumSeaGreen 

#3CB371 
LightSeaGreen 

#20B2AA 
PaleGreen 

#98FB98 
SpringGreen 

#00FF7F 

LawnGreen 

#7CFC00 
Green 

#00FF00 
Chartreuse 

#7FFF00 
MedSpringGreen 

#00FA9A 

GreenYellow 

#ADFF2F 
LimeGreen 

#32CD32 
YellowGreen 

#9ACD32 
ForestGreen 

#228B22 

OliveDrab 

#6B8E23 
DarkKhaki 

#BDB76B 
PaleGoldenrod 

#EEE8AA 
LtGoldenrodYello 

#FAFAD2 

LightYellow 

#FFFFE0 
Yellow 

#FFFF00 
Gold 

#FFD700 
LightGoldenrod 

#EEDD82 

Goldenrod 

#DAA520 
DarkGoldenrod 

#B8860B 
RosyBrown 

#BC8F8F 
IndianRed 

#CD5C5C 

SaddleBrown 

#8B4513 
Sienna 

#A0522D 
Peru 

#CD853F 
Burlywood 

#DEB887 
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Beige 

#F5F5DC 
Wheat 

#F5DEB3 
SandyBrown 

#F4A460 
Tan 

#D2B48C 

Chocolate 

#D2691E 
Firebrick 

#B22222 
Brown 

#A52A2A 
DarkSalmon 

#E9967A 

Salmon 

#FA8072 
LightSalmon 

#FFA07A 
Orange 

#FFA500 
DarkOrange 

#FF8C00 

Coral 

#FF7F50 
LightCoral 

#F08080 
Tomato 

#FF6347 
OrangeRed 

#FF4500 

Red 

#FF0000 
HotPink 

#FF69B4 
DeepPink 

#FF1493 
Pink 

#FFC0CB 

MediumVioletRed 

#C71585 
VioletRed 

#D02090 
Magenta 

#FF00FF 
Violet 

#EE82EE 

Plum 

#DDA0DD 
LightPink 

#FFB6C1 
PaleVioletRed 

#DB7093 
Maroon 

#B03060 

Orchid 

#DA70D6 
MediumOrchid 

#BA55D3 
DarkOrchid 

#9932CC 
DarkViolet 

#9400D3 

BlueViolet 

#8A2BE2 
Purple 

#A020F0 
MediumPurple 

#9370DB 
Thistle  

#D8BFD8 
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และระดับช านาญการพิเศษ 
 

 

 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน 
เพื่อขอประเมินก าหนดต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ระดับช านาญการ 
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
๑.  ประวัติส่วนตัว 

   ๑.๑  ชื่อผู้ขอรับการประเมิน......................นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม............................... 
   ๑.๒  วัน เดือน ปีเกิด...๑๑..........  มกราคม พ.ศ. ...๒๕๒๐.............. อายุ.......๔๒.....ป ี
   ๑.๓  เลขประจ าตัวประชาชน............๕-๓๐๐๘-๐๐๐๓๙๐๗-๔.................................... 
 ๒.  ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ / สาขา                 ปี พ.ศ. ที่ได้รับ       สถานศึกษา 
       ๒.๑ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๒๕๔๓    มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๓.  ประวัติการปฏิบัติงาน 
   ๓.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.........นักวิชาการคอมพิวเตอร์..เงินเดือน..๓๗,๘๙๐..บาท 
   ๓.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่...๒...เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....๒๕๔๓...รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง....๒๑....ปี...๑...เดือน 
   ๓.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการหรือได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่.........เดือน..........พ.ศ.......รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง........ปี......เดือน 
 ๔.  ภาระงานปัจจุบัน (ให้ระบุภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมายและอ่ืนๆ) 
  ๔.๑  งานด้านเว็บไซต์ 
  ๔.๒  งานด้านดูแลและแก้ไขระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ให้บริการผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
  ๔.๓  งานดูแลระบบเครือข่ายภายในส านักหอสมุดทั้งในส่วนที่เป็น LAN และ Wifi 
     ๔.๔  งานระบบกล้อง CCTV 
  ๔.๕  งานดูแลเครื่องแม่ข่าย 
  ๔.๖  ฝึกงานนิสิตสถาบันต่าง ๆ 
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 สถิติการปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง ๓ ปี 
 
ล าดับ การปฏิบัติงานตามภาระงาน หน่วยนับ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม 

๑ งานด้านเว็บไซต์ ครั้ง ๑๖๔ ๑๕๔ ๑๓๘ ๔๕๖ 
๒ งานด้านดูแลและแก้ไขระบบ

ต่างๆที่ให้บริการผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

ครั้ง ๑๔๓ ๑๓๔ ๑๒๕ ๔๐๒ 

๓ งานดูแลระบบเครือข่าย
ภายในส านักหอสมุดทั้งใน
ส่วนที่เป็น LAN และ Wifi 

ครั้ง ๑๔๕ ๑๕๒ ๑๖๗ ๔๖๔ 

๔ งานระบบกล้อง CCTV ครั้ง ๒๖ ๓๗ ๔๖ ๑๐๙ 
๕ งานดูแลเครื่องแม่ข่าย ครั้ง ๑๒๓ ๑๔๕ ๑๕๑ ๔๑๙ 

 
งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑ อนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

ที่ ๐๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง อนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ กรรมการจัดงาน “นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด’๕๙” ค าสั่งส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “นิทรรศการ
สัปดาห์ห้องสมุด’๕๙” ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ กรรมการระบบคุณภาพการศึกษา ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ กรรมการการจัดการความรู้ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๒/๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียนรู้ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5 กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๑๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

6 กรรมการบริหารส านักหอสมุด ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๗ กรรมการการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

ที่ ๐๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

๘ กรรมการพัฒนาคลังสื่อสารสาระออนไลน์ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลังสื่อสาระออนไลน์  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

๙ กรรมการการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 

๑๐ กรรมการการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔/๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

๑๑ กรรมการโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการโครงการสัมมนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๒ กรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและบูรพาบุ๊คแฟร์’๖๐ ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
และบูรพาบุ๊คแฟร์’๖๐  ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๓ กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

14 กรรมการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา  
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

15 กรรมการระบบคุณภาพการศึกษา ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการระบบคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ ๓ พฤษาภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑๖ กรรมการจัดหาและติดตั้งไม้ก้ันรถยนต์อัตโนมัติ ระบบ Easy Pass บริเวณอาคาร

จอดรถ อาคารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดหาและติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ 
ระบบ Easy Pass บริเวณอาคารจอดรถ อาคารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗ กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘ อนุกรรมการด าเนินงานโครงการโครงการปรุงห้องสมุด วัดเขาบางทราย  
(วัดอารามหลวง) เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔/๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินงานโครงการโครงการปรุงห้องสมุด วัดเขาบางทราย  
(วัดอารามหลวง) เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวันท าบุญท่านศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี  
ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ 
ฝ่ายจัดนิทรรศการวันท าบุญท่านศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐ กรรมการจัดงานสัปดาร์ห้องสมุดและบูรพาบุ๊คแฟร์’ ๖๑ ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดงานสัปดาร์ห้องสมุด
และบูรพาบุ๊คแฟร์’ ๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๑ กรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในพิธีถวานดอกไม้จันทน์ ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดนิทรรศการ 
เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

22 อนุกรรมการด าเนินงานโครงการโครงการปรุงห้องสมุด วัดเขาบางทราย (วัดอารามหลวง) 
เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๑๘/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงห้องสมุด วัดเขาบางทราย (วัดอารามหลวง) เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๒๓ กรรมการพัฒนาคลังสื่อสาระออนไลน์ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

ที่ ๐๒๗/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาคลังสื่อสาระออนไลน์ ลงวันที่ ๑๖ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔ กรรมการบริหารโครงการวิชาการ การประชุมวชิาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 9 
(The 9 PULINET National Conference : PULINET 2019) ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๓๔/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการวิชาการ  
การประชุมวชิาการระดบัชาติ PULINET คร้ังที่ 9 (The 9 PULINET National 
Conference : PULINET 2019) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕ กรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์คุรภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๓๙/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้ง กรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหาร 
ตามเกณฑ์คุรภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ลงวนัที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๖ กรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดชลบุรี  
ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้ง กรรมการ 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดชลบุรี  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๗ กรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที ่๙ ค าสั่งส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๔๘/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้งกรรมการจัดงานการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ PULINET คร้ังที่ ๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๘ กรรมการจัดงานบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลและสรา้งขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  
ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๐/๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้ง กรรมการ 
จัดงานบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลและสรา้งขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๙ กรรมการจัดงานบุ๊คแฟร์’ ๖๒ ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการจัดงานบุ๊คแฟร์’ ๖๒  
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ส่วนที่ ๒ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ 

 มิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ฝึกอบรม และมิใช่ผลงานเดิมที่ใช้ในการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและค ารับรองของผู้มี
ส่วนร่วม (เลือกเฉพาะต าแหน่งที่จะขอรับการประเมิน) 
 ๑.  ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 

๑.๑  คู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ 
   (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน).....คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การพัฒนา
เว็บไซต์ เพ่ือให้บริการห้องสมุด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ.. ๑๐๐.... 

 ๑.๒  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา 
งานในหน้าที่หรือส่วนงาน (ให้ระบุชื่อและลักษณะขอผลงาน)................................................................ 
 ๒.  ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญ 
การพิเศษ 
  ๒.๑  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ 
ส่วนงาน (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน)........................................................................................ 

๒.๒  งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน (ให้ระบุชื่อเรื่องที่ 
ท าการวิจัยและระยะเวลาที่ใช้)........................................................................................................ 
 
 ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้า
รับทราบแล้วว่า หากตรวจพบเมื่อใดก็ตามว่าข้าพเจ้ากระท าการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งหรือระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือข้าพเจ้าลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน หรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าแม้แต่บางส่วน หรือ
ผลงานที่เสนอนี้เป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด 
ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
     (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
               (…...............นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม.........…….) 
     (ต าแหน่ง).............นักวิชาการคอมพิวเตอร์......................... 
     (วันที่)......................./...................../................. 
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 ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (    ) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด าเนินการต่อไป โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการ
เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...............นักวิชาการคอมพิวเตอร์.....................ระดับช านาญการ....... 
 (    ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก............................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                       (....นางสาวนงลักษณ์  คุณสนอง....) 
          (ต าแหน่ง) .................บุคลากร……………………. 
     (วันที่)................./......................../................... 
 
ส่วนที่ ๔ ความเห็นหัวหน้าส่วนงาน 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ..............เฉลิมเกียรติ  ดีสม................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งระดับ.........................ช านาญการ............................................... 
 
     (ลงชื่อ).......................................................หัวหน้าส่วนงาน 
                       (.....นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์......) 
    (ต าแหน่ง)......ผู้อ านวยการส านักหอสมุด.......... 
     (วันที่)................./.........................../................... 
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 ส่วนที่ ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ 
           ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  
           ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ให้น าผลการประเมินผลงานประจ าปี 
ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจะต้องแนบหลักฐาน/เอกสาร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑)  ผลการประเมินตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง    
       มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที่ ๑) 

 ๒)  ผลการประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของ 
      พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที่ ๒) 
             ๓)  แบบสรุปผลการประเมิน (เฉพาะกรรมการ) 

 
องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 

(ก) 
น้ าหนัก 

(ข) 
รวมคะแนน 
(ก)X(ข) 

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(เฉลี่ย ๓ ปี) 

   

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ของต าแหน่ง (เฉลี่ย ๓ ปี) 

   

รวม ๑๐๐%  
 

 สรุปผลการประเมิน 
 ............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 
  (    ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป) 
  (    ) ไม่ผ่านการประเมิน 
   

  
       
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

หมายเลข 2/1 
ระดับช านาญการ 

และระดับช านาญการพิเศษ 
 

 คณะกรรมการประเมิน 
 
     ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการและเลขานุการ 
            (.......................................................) 

 
ส่วนที่ ๖ แบบประเมินผลงาน  
           แบบประเมินผลงานส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการ 
           ตอนที่ ๑ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.......................................................................................................... 
 เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................................................... 

 คณะกรรมการประเมินได้ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพแล้ว
เห็นว่า 
 ๑)  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือที่มีสื่อโสตทัศน์ประกอบ 
ผู้ขอรับการประเมินมีส่วนร่วมร้อยละ................. คุณภาพของผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี ้
  ไม่ผ่าน     
  ผ่าน ในระดับ   ดี 
                                                     ดีมาก 
         ดีเด่น 
 ๒)  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัย เรื่อง.................................................... 
ผู้ขอรับการประเมินมีส่วนร่วมร้อยละ.............. คุณภาพของผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี ้

1)     ไม่ผ่าน 
2)     ผ่าน ในระดับ   ดี 
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                                      ดีมาก 
           ดีเด่น 

 ๓)  ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3)     ไม่ผ่าน 
4)     ผ่าน  

 
      
ลงชื่อ............................................................. 
            (............................................................) 
                   ประธานกรรมการประเมิน 
     (วันที่)............/......................../.................... 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่.........../................เมื่อวันที่.................เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 
พิจารณาผลการประเมินค่างานและการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ผลการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งและผลการประเมินงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยลัยบูรพา ก าหนด 

1)     ไม่สมควรให้ผ่าน 
2)     สมควรให้ผ่าน จึงเห็นควรให้ก าหนดต าแหน่งของ 

นาย/นาง/นางสาว..................................................ต าแหน่ง..........................ระดับ............................... 
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หมายเลข 2/1 
ระดับช านาญการ 

และระดับช านาญการพิเศษ 
 

 เป็นต าแหน่ง...................................................................... .............................ระดับ............................... 

    จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

     ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................เลขานุการ 
            (.......................................................) 
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