
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันที่รับการประเมิน : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน                 
จากคณะกรรมการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน (ประธาน) อาจารย์         
ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ (กรรมการ) อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด (กรรมการและเลขานุการ) และนางสาว
นันทนา ศรีชัยมูล (ผู้ประสานงานกลาง) ตามท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ฉบับนี้ขึ้น 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย สิ่งที่
หน่วยงานต้องด าเนินการเร่งด่วน ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา ระยะ 6 เดือน และ 9 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า  
สารบัญ   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  1 
     บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 2 
     สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  3 
     รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 1- องค์ประกอบที่ 2 

4 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 
 

รอบปีการประเมิน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. อาจารย์นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด กรรมการและ

เลขานุการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน ด าเนินการในวันที่ 10 ตุลาคม 
2560 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผล
การประเมินดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ผลการประเมิน
ตนเอง 5 คะแนน คุณภาพระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ  ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
คุณภาพระดับด ี
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผลการประเมินตนเอง 5 
คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ผลการประเมิน
ตนเอง 4 คะแนน คุณภาพระดับดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมิน
ตนเอง 4 คะแนน คุณภาพระดับดี 
 เมื่อเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี  
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 

6 6 ข้อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

4 5 ข้อ 5 ดีมาก 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 5 5 ข้อ 4 ดี 
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 6 8 ข้อ 5 ดีมาก 
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
จัดการ 

4 4 ข้อ 4 ดี 

2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 5 ข้อ 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.4 ดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ 4.5 ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุงในภาพรวม 
 

จุดเด่น / แนวทางเสริม 
       1. ส านักฯ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน/ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายในทุกมิติ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการ อาทิ การจัดมุมอาเซียน ศูนย์ภาษา
อาเซียน ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดสร้างสุข ห้องฉายภาพยนตร์ 
หรือ ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น 
       2. ส านักฯ มีโครงการที่ทันสมัยสอดคล้องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 อาทิ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โครงการห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 
       1. ส านักฯ มีหน่วยงานในการก ากับดูแลหลายงาน อาทิ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งแต่ละงานอาจมีพันธกิจหลักที่แตกต่างกันออกไป ในการ
ก าหนดตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานจึงควรพิจารณาทั้งในด้านเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะด้าน 
       2. ส านักฯ อาจพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ซึ่งอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ กับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหมวด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากธรรมชาติของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์มีความแตกต่างกัน แต่มี
ความส าคัญเทียบเท่ากัน จึงอาจน าเสนอเชิงนโยบายให้มีการบริหารงานแบบแยกส่วน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  
       3. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ควรเทียบเคียงตามเกณฑ์
มาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอดุมศึกษาเป็นส าคัญ      

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุงรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้)  
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
       มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีต่อไป ควรเพ่ิม
ประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยด้วย 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในส านักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น 
“ส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ” และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 
2) การตรวจสอบคุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ 



5 

 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวบ่งชี้) 
 

ตัวบ่งชี้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง
ปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 

2. ส านักฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ และมี
การก าหนดหน่วยจัดหารายได้
ไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน 
ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้
ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ 
และสามารถน างบประมาณไป
พัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิง
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ระบบและกลไก สามารถ
น าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ หรือ แผนภาพ 
เพ่ือให้เห็นแนวคิดหลักใน
ภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อ
การที่จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้ 

2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรมีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. การที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุสู่การมี
แนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการใน
ระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ 
(Benchmarking) มาเป็น
เกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 
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(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร     
ทุกคนในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเห็นความส าคัญ ในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น 
“ส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ” 
และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายเป็นภาระงาน 
2. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคุณภาพเนน้ในดา้นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 
3 ด้าน 
 

1. จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู ้
3. ด าเนินการจัดการความรู้ใน
รูปแบบการประชุม มีกระบวนการ
และขั้นตอนเปน็ลายลักษณ์อักษร 
4. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการ
จัดการความรู้ 
5. การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้
หน่วยงานอื่นน าไปใช้ 

 1 ต.ค.60-30 
ก.ย.61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
 

คณะกรรมการ
การจัดการ

ความรู ้

 

 
 
 
 
 



7 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

       1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและ
กลไก สามารถน าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ หรือ แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิด
หลักในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการที่จะ
อธิบายไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปได้        

1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยเพิ่มรูปแบบ          
แผนภูมิการด าเนินงาน 

จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  1ต.ค.60-30
ก.ย.61 

คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ 

 

       2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่
ละตัวบ่งช้ีควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทบทวนเกณฑ์การประเมิน ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมิน  1ต.ค.60-30
ก.ย.61 

งานประกันคุณภาพ  

       3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้
บรรลุ  สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี  ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการในระยะยาว และควร
น าวิธีการเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ 
(Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์ในการ
น าเสนอข้อมูล 

1. จัดท าคู่มือ พร้อมกับท าความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
2. รวบรวมองค์ความรู้ของแนวปฏิบตัิที่ด ี
3. อบรมเผยแพร่องค์ความรู ้
4. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู ้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดท าคูม่ือ 
3. จัดท าคู่มือ 
4. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
5. ประสานงานความร่วมมือการจดัท า MOU 
6. แลกเปลีย่นเพื่อจัดท าแนวปฏิบัติทีด่ี 
7. สรุปผลแนวปฏิบัติทีด ี

 1ต.ค.60-30
ก.ย.61 

- คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียน 
- คณะกรรมการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
- คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 1. อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 2. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ รองประธาน 
 3. อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 4. อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 5.  นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู ่  กรรมการ 
 6. นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
 7. นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 8. นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ ์ กรรมการ 
 9. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 10. นางพรทิพย์    เดชรอด  กรรมการ 
 11. นายสายชน    คงคะพันธ์ กรรมการ 
 12. นายวรพจน์    วรนุช  กรรมการ 
 13. นายเจษฎา    สุขสมพืช กรรมการ 
 14. นายนิทัศน์    รสโอชา  กรรมการ 
 15. นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 16. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  กรรมการ 
 17. นายจิรทีปต์    น้อยด ี  กรรมการ 
 18. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 19. นายอนนต์    พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 20. นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 21. นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
 22. นายอ านาจ    แก้วภูผา  กรรมการ 
 23. นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 24. นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 25. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 26. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 
 27. นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
 28. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและเลขานุการ 
 29. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 


