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เริ่มประชุมเวลา     13.30    น. 
 
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ตามที่ส านักต้องด าเนินนโยบายประกันคุณภาพภายในส านักเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ และประเด็นยุทธศาสตร์ อีกท้ังส านักต้องท าประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  นโยบายคุณภาพและตัวบ่งชี้เฉพาะ  
   คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวท. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะของส านักขึ้นตามภารกิจหลัก  3 
ภารกิจ  จ านวน 9 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้  (เอกสารแนบ 1) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้น
มา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สวท. เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
พิจารณา โดยปรับแก้องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ ข้อ 7.1-7.5 ให้ฝ่ายเป็นผู้รายงานในภาพรวมของส านักโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายวิทยบริการเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล  ข้อ 7.5-7.12 ให้แต่ละฝ่ายประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้ตามแบบรายงานให้ครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายบริหารรวบรวมท าเป็นภาพรวมของส านัก 
   มติกรรมการ    เห็นชอบตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
   สวท. น าเสนอร่างผู้ปฎิบัติงานและเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกตามฝ่าย โดยรองผู้อ านวยการ 3 คน 
เป็นผู้ก ากับตัวบ่งชี้ในแต่ละด้าน (เอกสารแนบ 2)  คณะกรรมการเสนอให้ผู้รับผิดชอบติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
   มติกรรมการ  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  การประกาศส าคัญด้านประกันคุณภาพ  
   สวท.น าเสนอร่างประกาศจ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยที่ (เอกสารแนบ 3) 

1. เรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร 
2. เรื่องการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
3. เรื่องการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
4. เรื่องนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส  

   มติกรรมการ  เห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
         น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2553 

รหัสเอกสาร SD 01-01 
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2553 
 
ISSUE 1 
หน้าที่ 1/5 

 
 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่า
น้ า

หน
ัก 

(ร้อ
ยล

ะ) 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

ส า
นัก

งา
นผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

 

กล
ุ่มเ

ทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ 

กล
ุ่มว

ิทย
บร

ิกา
ร 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 2     

1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 4 ข้อ    

2.  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20     

2.1   ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลมุไปถึงทุกคณะและทุก
หน่วยงาน 

2 85  
% 

   

2.2   ระดับประสิทธิภาพของเครอืข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในมหาวิทยาลัย 2 4 
ประเด็น 

   

2.3   ระดับประสิทธิภาพของเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอก 2 4 
ประเด็น 

   

2.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยั 2 4 
คะแนน 

   

2.5   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมลูอุดมศึกษาดา้นนักศึกษา บุคลากร 
หลักสตูร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมลูภาวการณม์ีงานท าของ
บัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 14.1) 

2 4 
ประเด็น    

2.6   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 14.2) 

2 3 
ประเด็น    

2.7   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 11) 2 3  ข้อ    

2.8   จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่ 2 3 ระบบ    

2.9   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบงานสารสนเทศ 2 3 
ประเด็น 

   

2.10 ระดับความส าเรจ็ของความมั่นคงปลอดภยัข้อมูลสารสนเทศ 2 3 
ประเด็น 

   

 
 
 
 

เอกสารควบคมุ 
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3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 26     
3.1   งบประมาณ ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า 
2 200  

บาท 
   

3.2   เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให้บริการ 2 16 วัน    
3.3   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา 2 4  ข้อ    
3.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมดุ 2 4 

คะแนน 
   

3.5   ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ไดร้ับการแกไ้ข 2 ร้อยละ 
80 

   

3.6   ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มสีิทธ์ิยืม 2 20 
รายการ 

   

3.7   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น  2 ร้อยละ 
2 

   

3.8   จ านวนการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดยีว (One Stop Service) 2 3 
ประเด็น 

   

3.9   จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2 3 
ประเด็น 

   

3.10  จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2 3 
ประเด็น 

   

3.11  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2 200  
บาท 

   

3.12  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2 ร้อยละ 
75 

   

3.13  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

2 4 
คะแนน    

   
  

 
 
 

เอกสารควบคมุ 
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4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18     
4.1   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตไดเ้สร็จสมบรูณ ์ 2 80  

ตอน 
   

4.2   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบรูณ ์ 2 15 วิชา    
4.3   จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 2 8,000 

ครั้ง 
   

4.4   จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 2 8,000 
ครั้ง 

   

4.5   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่น าไปใช้เพื่อการเรียนการสอน 2 10 วิชา    
4.6   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 4 

คะแนน 
   

4.7   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ ์ 2 80 ตอน    
4.8   จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
2 

30 คน    

4.9   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านการ
ใช้และผลติสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2 4 
คะแนน    

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4     
5.1   จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 3 

กิจกรรม 
 *  

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชน 

2 4 
คะแนน  *  

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2     
6.1   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 3  

ประเด็น 
* *  

 
 
 
 
 

เอกสารควบคมุ  
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7. การบริหารและการจัดการ  24     
7.1   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 2 3 ข้อ    
7.2   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 ร้อยละ 

90 
   

7.3   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 2 ร้อยละ 
2 

   

7.4   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 2 ร้อยละ 
75 

   

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบด าเนินการของหน่วยงาน 2 ร้อยละ 
2 

   

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  2 4 ข้อ    
7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของหน่วยงาน 2 2 ข้อ    
7.8   การบริหารจัดการความเสีย่ง (สกอ.7.4) 2 3 ข้อ    
7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรยีนรู้ 2 3 ข้อ    
7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  2 4 ข้อ    
7.11  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ 2 4 

ช่องทาง 
   

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง
และน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

2 ร้อยละ 
6 

   

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2     
8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 3 ข้อ    
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2     
9.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
2 3 ข้อ 

   

*มีส่วนร่วม/สนับสนุน  
 
 
 
 
 

5/5 
 

เอกสารควบคมุ  



 
 

 ………………………………. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร   จารุวาระกูล) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

………………………………. 
(นางสาวเพชรราภรณ์  เพ็ชรแก้ว) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบรหิาร 

 
 
 

 
 

………………………………. 
(นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

………………………………. 
(นายเพชร  สายเสน) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

………………………………. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว) 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 ………………………………. 
(นางสาวอ้อยจริยา  พลับจีน) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 

2   
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 

นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4   
5.1   จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 

นางสุกัญญา พสิิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 

2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2   
6.1   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 

นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7. การบริหารและการจัดการ  24   
7.1   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 

นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.2   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.3   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.4   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน 

2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของ
หน่วยงาน 

2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 



ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.8   การบริหารจัดการความเสีย่ง (สกอ.7.4) 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรยีนรู้ 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.11  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเองและน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวน
บุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2   

8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2   

9.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2 น.ส.อ้อยจรยิา พลับจีน 
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
น.ส.รัชนี ต่อเงิน 

ผอ.สวท. 
รอง ฝห. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 

2   
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 

นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
2.  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
2.5   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมลูอุดมศึกษาดา้นนักศึกษา 

บุคลากร หลักสตูร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มี
งานท าของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 14.1) 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

2.6   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 14.2) 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

2.7   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 11) 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

2.8   จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

2.9   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบงานสารสนเทศ 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

2.10 ระดับความส าเรจ็ของความมั่นคงปลอดภยัข้อมูลสารสนเทศ 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด    
3.3   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา  นางสายธาร สุเมธอธิคม 

น.ส.นฤมล โตเจริญ 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
3.7   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น  2 นางสายธาร สุเมธอธิคม 

น.ส.นฤมล โตเจริญ 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
3.8   จ านวนการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดยีว (One Stop Service) 2 นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 

น.ส.นฤมล โตเจริญ 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
3.9   จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2 นางสายธาร สุเมธอธิคม 

น.ส.นฤมล โตเจริญ 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
3.10  จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2 นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์

น.ส.นฤมล โตเจริญ 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.ฝห. 
 
 
 



 

ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4   
5.1   จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 

นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7. การบริหารและการจัดการ  24   
7.1   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 

นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.2   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.3   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.4   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของ
หน่วยงาน 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 



 
ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ ค่าน้ า 
หนัก 

ผู้ปฏิบัติงานและ 
จัดเก็บข้อมลู 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.8   การบริหารจัดการความเสีย่ง (สกอ.7.4) 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรยีนรู้ 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.11  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเองและน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวน
บุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2   
8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 

นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2   
9.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
2 น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 

นายปาโมกข์ รตันตรัยาภิบาล 
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ ์
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ฝห. 

 
 
 
 
 
 



ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 

2   

1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 

นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

2.  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20   
2.1   ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลมุไปถึงทุกคณะและทุก

หน่วยงาน 
2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

2.2   ระดับประสิทธิภาพของเครอืข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในมหาวิทยาลัย 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

2.3   ระดับประสิทธิภาพของเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอก 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

2.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยั 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

2.10 ระดับความส าเรจ็ของความมั่นคงปลอดภยัข้อมูลสารสนเทศ 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 

 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4   
5.1   จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 

2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2   
6.1   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7. การบริหารและการจัดการ  24   
7.1   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.2   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.3   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 



 
ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.4   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน 

2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของ
หน่วยงาน 

2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.8   การบริหารจัดการความเสีย่ง (สกอ.7.4) 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรยีนรู้ 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 



 
ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.11  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเองและน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวน
บุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 
นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2   
8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2   
9.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
2 นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 

นายธนาวุฒิ นิลมณ ี
นายโยธิน หนูแดง 
นายเชาวลิต สมบรูณ์พัฒนากิจ 
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 

2   

1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 

นายเพชร สายเสน 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นายปฐมพงศ์ จ านงค์ลาภ 
น.ส.ณฏัฐริกา คล้ายสงคราม 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 26   
3.1   งบประมาณ ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า 
2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 

นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.2   เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออก
ให้บริการ 

2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.3   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมดุ 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.5   ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ไดร้ับการแกไ้ข 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 
 



ผูป้ฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้
ฝ่ายวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

 
3.6   ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มสีิทธ์ิยืม 

 
2 

 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

 
ผอ.สวท. 

รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.7   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น  2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.8   จ านวนการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดยีว (One Stop Service) 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.9   จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.10  จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 

 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

3.11  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.12  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

3.13  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18   
4.1   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตไดเ้สร็จสมบรูณ ์ 2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.2   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบรูณ ์ 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.3   จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 



 
ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

ฝ่ายวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

4.4   จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.5   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่น าไปใช้เพื่อการเรียนการสอน 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.6   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.7   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ ์ 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.8   จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

4.9   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้และผลติสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย ์
นายกิตติ แย้มวิชา 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
น.ส.อรอนงค์  ชมปรีดา 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4   
5.1   จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 

2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2   
6.1   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7. การบริหารและการจัดการ  24   
7.1   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.2   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.3   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.4   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน 

2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้  2 ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
นางโสภา ไทลา 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์
น.ส.รตัดา พุทธะศรเีมือง 
น.ส.ณฤชล บลิอิสมาแอล 

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.8   การบริหารจัดการความเสีย่ง (สกอ.7.4) 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรยีนรู้ 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 



ผู้ปฎิบัติงานและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี 

7.11  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ 2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเองและน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวน
บุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

2 นายเพชร สายเสน 
นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2   
8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.บัวระภา กลยนีย ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2   
9.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
2 นายเพชร สายเสน 

นายปฐมพงศ์ จ านงลาภ 
น.ส.ณฎัฐริกา คล้ายสงคราม 
ผศ.สุธาทิพย์ เกยีรติวานิช 
นางสายธาร สุเมธอธิคม 
น.ส.กมร สุประภาพงษ ์

ผอ.สวท. 
รอง ผอ.วท. 
รอง ผอ.ฝบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


