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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 เพื่อรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (1 กรกฏาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) ของศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประเมินตนเองยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ ของ สกอ. ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพและองค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายงานความก้าวหน้าจาก
ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อ น และแนวทางแก้ไข   
ไว้ในรายงานนี้ด้วย 

            

 
 

      (นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์) 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ศูนย์สารสนเทศ 

   มิถุนายน 2557 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  
     1. ชื่อหน่วยงำน 
               ศูนย์สารสนเทศ 

           2. ที่ตั้งหน่วยงำน 
   อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า ชั้น 3  

           3. ประวัติควำมเป็นมำ  
      มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศข้ึน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยการรวมหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและตอบค าถามนักศึกษา 2 หน่วยงานไว้
ด้วยกัน ได้แก่ หน่วยบริการตอบค าถามนักศึกษา ส านักบริการการศึกษาและบางส่วนของหน่วยค าร้องส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือท าหน้าที่เป็นศู นย์กลางบริการข้อมูล
ข่าวสารและตอบค าถามต่าง ๆ ให้กับผู้สอบถามเข้ามาทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยพยายามที่จะจัดระบบการบริการในลักษณะของการบริการที่ เสร็จสิ้นภายใน
หน่วยงานเดียว (One Stop Services) 
               ในการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ อาทิ เรื่อง ฐานข้อมูลต่าง ๆ อุปกรณ์การสื่อสาร  เป็นต้น จึงท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศให้บริการข้อมูล ข่าวสารและตอบค าถามต่าง ๆ ให้กับผู้สอบถามเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โทรศัพท์ (Call Center) 
2.  จดหมาย   
3.  E-mail 



 
 

4.  Web-board 

5.  Twitter 
6.  Facebook 
7.  รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และการให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในกิจกรรม 
ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

                    ในอนาคตศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทของการเป็นศูนย์สารสนเทศ ( Information Center) ที่สมบูรณ์ โดยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยกว้างขวางข้ึน อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

 1.2 ปณิธำน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงำน 

  ปณิธำน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่
ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรี ยนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

          วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์กลางและต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาระบบการศึกษาทางไกลในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จแก่นักศึกษา และผู้สนใจด้วย 

บริการที่ประทับใจ 

 

 



 
 

 วัตถุประสงค์ 
    1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

   2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล ข่าวสารและตอบค าถามแก่ผู้สอบถามมาโดยผ่าน ช่องทาง / สื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3. เป็นการส่งเสริมให้ระบบการบริการข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    4. เป็นการให้บริการสารสนเทศนอกสถานที่ให้เข้าถึงนักศึกษาและชุมชน 

            5. ท าหน้าที่รวบรวมปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ศูนย์สารสนเทศ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ซึ่งแต่ละงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งำนธุรกำร 

มีหน้าที่และภารกิจเก่ียวกับธุรการ สารบรรณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบเขตงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ  การเงิน  และงบประมาณ  งานบุคคล  
งานคลัง และพัสดุ รวมทั้งงานธุรการและบริหารทั่วไป 

          2. งำนบริกำรสำรสนเทศ 

                 มีหน้าที่และภารกิจในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบค าถามแก่ผู้ทีสอบถามเข้ามา ผ่านช่องทาง/สื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โทรศัพท ์(Call Center)   
2. จดหมาย   
3. E-mail 
4. Web-board 
5. Twitter 
6. Facebook                

           3. งำนข้อมูล และพัฒนำระบบ 

      มีหน้าที่และภารกิจในการควบคุมระบบ Call Center และการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์การตรวจสอบ และพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเป็น 

ปัจจุบันท าหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล ส าหรับการให้บริการ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่จัดท าคู่มือ/แนวตอบในการตอบค าถาม
เรื่องต่าง ๆ อีกท้ังท าหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 

 

 



 
 

1.4  ผู้บริหำร  

ในปีการศึกษา 2556  ผู้บริหารศูนย์สารสนเทศ   ประกอบด้วย 

1.  หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ      นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์ 

2.  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ     นางสุพัตรา งามกิจปราโมทย์ 
3.  หัวหน้างานข้อมูลและพัฒนาระบบ นางสมแพง งามสนิท 

4.  หัวหน้างานธุรการ   นางสิริเนตร ไชยนุวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.5 บุคลำกร 
ในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้ 

        หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 

พนักงานชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ - - - 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

ลูกจ้างประจ า       

-ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน -  - - 

-ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ -  7 7 

-ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ -  - - 

ลูกจ้างชั่วคราว       

-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) - 28 28 

-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได้) -  - - 

-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน) -  - - 

รวม -  36 36 

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
  

 

 



 
 

1.6 งบประมำณ 
 ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  

หน่วย : บาท 
งบรำยจ่ำย เงินนอกงบประมำณ** 

งบบุคลากร 4,728,600 

งบด าเนนิงาน 1,119,400 

งบลงทุน 25,000 

งบเงินอุดหนุน - 

งบรายจา่ยอื่น - 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 5,873,000 

 
** ที่มา : กองแผนงาน ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.7  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ 

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
ก ำหนดระยะ 
เวลำแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญำ ปณิธำน 
   วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
  1.1  ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การ จัดท าแผนและการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารไปสูบุ่คลากรใน
หน่วยงาน 

 
 
ชื่อกิจกรรม : กำรประชุมบุคลำกรของศูนย์สำรสนเทศ 
     ศูนย์สารสนเทศจัดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการ
ประชุมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยบรรจุวาง
การประชุมในเร่ืองที่ส าคัญและเร่งด่วนที่เก่ียวกับศูนย์สารสนเทศ ซึ่ง
ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่ส าคัญ
ตามวาระการประชุม 

 
 
 

ต่อเนื่องทั้งป ี

 
 
 
หัวหน้าศูนย์
สารสนเทศและ
บุคลากร 

 
 
 
ศสท 1.1-1(1)รายงาน
การประชุมบุคลากร
ศูนย์สารสนเทศ 

  1.2  ควรเพิ่มค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดในแผน
ยุทธศาสตร ์

ชื่อกิจกรรม : วิเครำะห์ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ 
     ศูนย์สารสนเทศได้วิเคราะห์และทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดทั้งในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มีนาคม-เมษายน 
2556 

 

หัวหน้าศูนย์
สารสนเทศ 

ศสท 1.2-1(1)แผน
ปฎิบัติราชการประจ าปี
และค ารับรองปฎบิัตื
ราชการ 

  1.3  การจัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพของ
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ไมช่ัดเจน 

ชื่อกิจกรรม : กำรปรับปรุงรูปแบบของกำรจัดท ำแผนเพิ่ม
ประสิทธิภำพตัวบง่ชี้อัตลักษณ ์
     ศูนย์สารสนเทศได้ปรับปรุงรูปแบบของการจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งใน
แผนดังกล่าวจะประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แนว
ทางการปฎิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2556 คณะท างาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
ศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 1.3-1(1)
แผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ 
Call Center 



 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
ก ำหนดระยะ 
เวลำแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

องค์ประกอบที่ 7 : แบบบริหำรและ               
                       กำรจัดกำร 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
  7.1  การมอบหมายให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ 

 
 

ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งใหบุ้คลำกรร่วมเป็นคณะท ำงำนด้ำน  ต่ำง ๆ  
     ศูนย์สารสนเทศมีบุคลากรส่วนใหญ่สถานภาพเป็นลูกจ้างราย
เดือนและลูกจ้างประจ า ที่ปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 
นับว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใน
การบริหารจัดการเร่ืองต่าง ๆ ของศูนย์สารสนเทศเป็นอย่างดี ศูนย์
สารสนเทศจึงแต่งตั้งให้บุคลากรดังกล่าวมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของศูนย์  โดยร่วมเป็นคณะท างานในชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 
2. คณะท างานบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศ 
3. คณะท างานจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศ 

                 ฯลฯ 
 

 
 

กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
หัวหน้าศูนย์
สารสนเทศและ
คณะท างานชุด
ต่าง ๆ 

 
 
ศสท 7.1-1(1)ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน 
  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
ก ำหนดระยะ 
เวลำแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบ และกลไกกำร  
                       ประกันคุณภำพ 
                       กำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
  9.1  การรายงานผลการด าเนนิงานไม่
สะท้อนให้เห็นภาพการด าเนนิงาน 

 
 

 
ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     ศูนย์สารสนเทศได้ด าเนินการปรับปรุงลักษณะการเขียนรายงาน
ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ใน SAR ให้มีความชัดเจน โดยมุ่งเน้นผลการ
ด าเนินงานเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของ
ผลการด าเนินงานให้มากขึ้น ดังตัวอย่างการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบัน สู่สถาบันการเรียนรู้ 
เป็นต้น 
 

 
 
 

มิถุนายน 2556 

 
 
 
คณะท างาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
ศสท 9.1-1(1)รายงาน
ผลการด าเนนิงาน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2  
ผลกำรประเมินตนเอง 

 
การประเมินตนเองของศูนย์สารสนเทศ  ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ 2556  เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ข้อมู ลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตาม
ปีงบประมาณ 2556 (1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหลัก  นอกจากนั้นในการประเมินครั้งนี้ได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้คุณภาพตามภารกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2556 มีดังนี้ 
 
   องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งชี้) 
   องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งขี้) 
   องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 
   องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ (1 ตัวบ่งชี้)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
รอบปีทีใ่ช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

      1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 
2554) 

 

     ศูนย์สารสนเทศ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2554 - 2558) ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยมีคณะท างานเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ  
และได้ผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย พร้อมกับได้มีการถ่ายทอด
ลง สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ศสท 1.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศ  ปี 2554-2558 
ศสท 1.1-1(2) แผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณ ประจ าปี 
2556 
 

 
 
 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารหน่วยงานไปสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

     มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ฉบับปรับปรุงของ ศูนย์สารสนเทศ  สู่บุคลากรทุกคน โดยผ่านการ
ประชุมของบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และรับผิดชอบโดยตรง  

 ศสท 1.1-2(1) รายงานการประชุม
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 

     3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
   3.1 สาขาวิชาเน้นด าเนินการตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  
   3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นด าเนินการตามพันธกิจด้านการ
วิจัย 
   3.3 ส านักการึกกาาตออเน่ออ เน้นด าเนินการตามพันธกิจด้าน
การบริการทา วิชาการแกอสั คม และด้านึิลปะและวัฒนธรรม 

     ศูนย์สารสนเทศมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554 - 2558) ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของศูนย์สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสอดคล้อง
พันธกิจของศูนย์สารสนเทศ  

 ศสท 1.1-3(1) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศ ปี 2554-2558 
ศสท 1.1-3(2) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจ าปี 2556 
ศสท 1.1-3(3) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

     4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ  
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     มีการก าหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะ
ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554 - 2558) ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ก าหนดโครงการยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 
2558) ฉบับปรับปรุง  ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ  

 ศสท 1.1-4(1) ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2556 (12 เดือน) 
 ศสท 1.1-4(2) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศ ปี 2554-2558 
 ศสท 1.1-4(3) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจ าปี 2556 

 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้ าหมายของแต่ละตั วบ่ งชี้  เพ่ื อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 (ต่อ....) 

 ศูนย์สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือติดตามความส าเร็จ
ของแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

     5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามข้อ 3 ศูนย์สารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างครบถ้วน   

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี 2556 

รอ้ยละ 4.2983 

 ศสท 1.1-5(1) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

     6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณา 

     มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของศูนย์สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 จ านวน 3 ครั้ง โดยการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีไว้เป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์
สารสนเทศ ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองฯ รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance 
และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
ดังนี้ 

 - รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 
          - รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556    

 ศสท 1.1-6(1) ก าหนดรายงาน   
ค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6,9 
และ 12 เดือน) 

 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน      
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

     เมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมา
ได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์สารสนเทศจึงได้มีการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558)  และ
รายงานต่อผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน  

 ศสท 1.1-7(1) รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (2554-2558) 

     8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมผู้ บริหารหน่ วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ศูนย์สารสนเทศ  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากการรายงานผู้บ ริหารไปปรับปรุงเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ต่อไป   

 ศสท 1.1-8(1) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจ าปี 2556 
ศสท 1.1-8(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2556 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีกำรศึกษำ 2556  กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     1. ผู้ บ ริ ห ารและที่ ป ร ะชุ ม ผู้ บ ริ ห ารขอ ง
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วน 

     ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  

1. ด้ำนแผนงำน  
วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้

สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน  
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด รวมทั้ง
ติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน 

2. ด้ำนบริหำรงำน 
        ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม ให้
ค าแนะน า วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
กรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

 ศสท 7.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศ ปี 2554-2558 
ศสท 7.1-1(2) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

  
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 
(ต่อ...) 

3. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
        ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยกรบุคคล 
เพ่ือการด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
        วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานก าหนด
ไว้ 

 

     2. ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ ายทอดไปยั งบุ คลากรทุ กระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน โดย
มอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ของหน่วยงาน โดยแต่งตั้ง
และมอบหมายให้เป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน และน าผลการด าเนินงาน
ของคณะท างานฯ  มาแจ้งให้ที่ประชุมหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

       นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งบันทึกในระบบ e-performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและ
แจ้งผลให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมหน่วยงาน 

 ศสท 7.1-2(1) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศ ปี 2554-2558 
ศสท 7.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจ าปี 2556 
ศสท 7.1-2(3) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี 2556 
ศสท. 7.1-2(4) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2556 
 

 
 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     3. ผู้ บ ริห ารและที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารขอ ง
หน่วยงานมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้ 

1.  ในระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และ 
 มีการลงนามในค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการต่ออธิการบดี  โดยใช้ ระบบ               

e-performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน 

2.  ในระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน  ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหาร 
ของหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ 
และใช้การประเมินผลเพ่ือการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 ศสท 7.1-3(1) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
ศสท 7.1-3(2) รายงานผลผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการ 
  

     4. ผู้ บ ริ ห า รแ ล ะที่ ป ร ะชุ ม ผู้ บ ริ ห า รข อ ง
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม  อาทิ  

1.  ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามและ  
 พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรน าเสนอความคิดเห็น 
         2. มีการประชุมเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาในการให้บริการของศูนย์สารสนเทศ  
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 

 ศสท 7.1-4(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานในด้านต่าง ๆ ของศูนย์
สารสนเทศ 

 ศสท 7.1-4(2) รายงานการประชุม
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 

 
 
 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็ม
ตามศักยภาพ 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาต่อผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
ศูนย์สารสนเทศเต็มตามศักยภาพ ด้วยการ  
           1. แจ้งมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่
ประชุม กพอ. มสธ. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบในการประชุมหน่วยงานที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน 

            2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะและเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ศสท 7.1-5(1) รายงานการประชุม
บุคลากร ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท 7.1-5(2) บันทึกส่งรายชื่อ
บุคลากรเข้ารับการอบรม 

     6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

     ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศบริหารงานด้วย   
หลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ ผู้น า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 
             ศูนย์สารสนเทศมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่าง
น้อย   เดือนละ 1 ครั้ง 

          2. หลักประสิทธิภำพ 
              ศูนย์สารสนเทศมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่ งเป็นผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 ศสท 7.1-6(1) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ศสท 7.1-6(2) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจ าปี 2556 
  
 
  



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 (ต่อ...) 

3. หลักกำรตอบสนอง 
               ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. หลักภำระรับผิดขอบ 
                ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณ
ประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี และรายงาน  การประเมิน
ตนเอง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

          5. หลักควำมโปร่งใส 
               ศูนย์สารสนเทศมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน 
Internet Intranet ของศูนย์สารสนเทศ 
          6. หลักควำมมีส่วนร่วม 
               ศูนย์สารสนเทศมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
คณะท างานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมเป็นคณะท างานการจัดการความรู้
ของศูนย์ คณะท างานบริหารความเสี่ยงของศูนย์ คณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ นอกจากนี้ร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ศูนย์สารสนเทศ
จัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์       
วันลอยกระทง เป็นต้น 

 

 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

      6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 (ต่อ...) 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
                  ศูนย์สารสนเทศมีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่าง ๆ     
ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย 

8. หลักนิติธรรม 
                 ศูนย์สารสนเทศมีการบริการงาน โดยยึดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และ
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

9. หลักควำมเสมอภำค 
                ศูนย์สารสนเทศมีการเปิดโอกาสให้บคุลากรในหน่วยงานได้เข้า
ประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมในเรื่องต่าง ๆ โดย
ก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
                   ศูนย์สารสนเทศมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
แสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระ
การประชุมต่าง ๆ ในการประชุมของหน่วยงาน 

 

     7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงาน
ของหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารหน่วยงานโดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการต่อรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6, 9 
และ 12 เดือน   

 ศสท 7.1-7(1) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงาน
ของหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 (ต่อ...) 

 และเพ่ือให้การประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานประเมินคะแนนค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงานน าผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
รอบปีที่ใช้นับผลงำน :  ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

     ศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลและตอบค าถาม  
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล โดย
มีแผนกลยุทธ์ เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารกับ
ผู้บริหารประกอบกับแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องเน้นการสื่อสารในภาษาสากล อีกทั้งภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย คือการบริการผู้พิการที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน
มีผู้พิการทางด้านการพูดและการได้ยิน ด้วยเหตุนี้ศูนย์สารสนเทศจึงได้ก าหนด
ประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ  กำร
พัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริกำร เพื่อเป็นกำรรองรับประชำคมอำเซียน โดย
เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษามือ 

 ศสท 7.2-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2556 
ศสท 7.2-1(2) รายงานการประชุม
คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศสท. ครั้งที่ 1-2556 
ศสท 7.2-1(3) บันทึกส่งบุคลากร
เข้าฟังบรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ 
มสธ. 
ศสท 7.2-1(4) บันทึกส่งบุคลากร
เข้าอบรมการใช้ภาษามือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้แก่ บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ 
จ านวน 36 คน 

 ศสท 7.2-2(1) บันทึกส่งบุคลากร
เข้าอบรมการใช้ภาษามือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 

     3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรศูนย์สารสนเทศ เริ่มด าเนินการตั้งแต่

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 จนถึงเดือนกันยายน 2556 โดยมี 2 กิจกรรมได้แก่ 

      1. การฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกลุ่มฝึก วันอังคาร 

และ วันพฤหัสบดี โดยมีวิทยากรที่มีพ้ืนฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อฝึก

ทักษะการสื่อสารสนทนาที่จัดท าให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษในการสนทนา อันจะสร้างความเชื่อมั่นตนเอง ที่จะเกิดความกล้า

ในการพูดโดยเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสารกับกลุ่มเพื่อนกันเอง  

     2. การฝึกภาษามือ จัดส่งบุคลากรไปอบรมการฝึกทักษะการใช้ภาษามือ 
เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้านการพูด และการได้ยินเป็น
จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา
กลุ่มดังกล่าว 

 

 ศสท 7.2-3(1) บันทึกส่งบุคลากร
เข้าอบรมการใช้ภาษามือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

 
 
 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

     จากที่บุคลากรศูนย์สารสนเทศได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือบริการ โดยได้น าความรู้ที่ได้
จากวิทยากรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของศูนย์สารสนเทศ 
(Tacit Knowledge) มาร่วมรวมจัดท าเป็นคู่มือการสนทนา เป็นภาษาอังกฤษ
และเอกสารภาษามือ โดยคู่มือและเอกสารดังกล่าวได้ท าการเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรภายในศูนย์สารสนเทศ ส าหรับใช้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะ
และความช านาญ 

 ศสท 7.2-4(1) คู่มือการสนทนา
ภาษาอังกฤษ 
ศสท 7.2-4(2) เอกสารภาษามือ 

     5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     จากการที่บุคลากรของศูนย็สารสนเทศได้มีการฝึกฝนทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษามือ ทั้งจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดจนการน าคู่มือที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ 4 ไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิด
ความช านาญยิ่งขึ้น  ซึ่งจากการได้เรียนรู้ทักษะดังกล่าวสามารถน ามาปฏิบัติงาน
จริงดังจะเห็นได้จากการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม และ
ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้น าความรู้และทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสารภาษามือไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรท าหน้าที่ให้บริการแก่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร
ท าหน้าที่บริการนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษามืออย่างเป็นเอกภาพ 

 ศสท 7.2-5(1) บันทึกส่งรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนากับ
ศูนย์วิทยพัฒนา 
ศสท 7.2-5(2) ภาพถ่ายกิจกรรม
การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ให้กับศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง 10 
ศูนย ์
ศสท 7.2-5(3) ภาพถ่ายการ
ปฏิบัติงานจริงในการต้อนรับและ
สนทนากับชาวต่างชาติที่มาศึกษา
ดูงาน 

 



 
 

ผลกำรประเมิน  
ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

 ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

     ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าศูนย์สารสนเทศเป็นประธานกรรมการ 
และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 ศสท 7.4-1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของศูนย์
สารสนเทศ 

     2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น  
      - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
      - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

       - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ศูนย์สารสนเทศได้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ตามบริบทของหน่วยงาน โดยหน่วยงานระบุประเภท และปัจจัยเสี่ยง
ไว้  ดังนี้    

    1. ความเสี่ยงด้านการลาออกกลางคัน ปัจจัยเสี่ยง คือ   
             - จ านวนนักศึกษาลาออกกลางคันเพ่ิมขึ้น 

2.  ความเสี่ยงด้านการให้บริการ One Stop Service ปัจจัยเสี่ยง คือ  
            - การให้บริการ One Stop Service ยังไม่สมบูรณ ์

 ศสท 7.4-2(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (บสน.1) 

 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     ข้อ 2....   
      - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ  
     - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน           
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
     - ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

   3. ความเสี่ยงด้านการให้ข้อมูลนักศึกษา ปัจจัยเสี่ยง คือ 
            - ขาดมาตรฐานการให้บริการแก่นักศึกษา 

  

     3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

     คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของศูนย์
สารสนเทศ ได้น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มา
ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดล าดับความเสี่ยง 
จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า - ระดับสูง 

 ศสท 7.4-3(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (บสน.1) 
 ศสท 7.7-3(2) รายงานการปฏิบัติการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน (บสน.2) 

     4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ   
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

      ศูนย์สารสนเทศจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยก าหนดวิธีการ
จัดการกับความเสี่ ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4T (Take Treat 
Transfer แล ะ  Termanate) ร วม ทั้ งก าห น ด ม าต รก าร ใน การ
ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รั้บผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ศสท 7.4-4(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (บสน.1) 
ศสท 7.7-4(2) รายงานการปฏิบัติการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน (บสน.2) 

 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ศูนย์สารสนเทศจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความ เสี่ ย งฯ  ล งใน แบ บ ฟอร์ม  บ สน . 2  และ เสน อต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อน
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระดับ
หน่วยงานต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และอธิการบดี รอบ 6, 9 และ 
12 เดือน ผ่านระบบ e-performance 

 ศสท 7.4-5(1) รายงานการ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (บสน.2) 

     6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

     ศูนย์สารสนเทศได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
รายงานความก้าวหน้าฯ และไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ศสท 7.4-6(1) แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (บสน.1-57) 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 6  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  

เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

    

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 

 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  4.30 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2556  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

4.30  
 ผลการด าเนินงาน 4.300  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไลกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงานสนับสนุน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

     1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  ท าหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ 
ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

     2. มีการน าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ของมหาวิทยาลัยมาใช้ เป็นกรอบในการด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

     3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  จ านวน 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
      องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
      องค์ประกอบที่ 7 จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
      องค์ประกอบที่ 9 จ านวน 2  ตัวบ่งชี ้
      องค์ประกอบที่ 97 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

 ศสท 9.1-1(1) ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2556 
ศสท 9.1-1(2) รายงานการประเมิน
ตนเอง ของศูนย์สารสนเทศ ประจ าปี 
2556 

 ศสท 9.1-1(3) คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 
2556 

 ศสท 9.1-1(4) แผนยกระดบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงานสนับสนุน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

(ต่อ...) 

     4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้ง
คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

     5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

     6. มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  โดยปรากฏอยู่ ในส่วนน า SAR ของรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 

     2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน 

     ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์สารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือรับทราบ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์สารสนเทศ และมีการ
ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของศูนย์สารสนเทศ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ศสท 9.1-2(1) รายงานการประชุม
คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศสท. ครั้งที่ 1-2556 

     3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานสนับสนุน และมีผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้  
อัตลักษณ์ 

     มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม โดยศูนย์สารสนเทศ มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 97.1  ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของตัว
บ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์สารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 97 

   

ศสท 9.1-3(1) รายงานการ
ประเมินตนเอง ของศูนย์สารสนเทศ 
ประจ าปี 2556 

 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ป ระจ าปี ที่ เป็ น ราย งาน ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ เสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานสนับสนุน 

     1. มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ.  

     2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกปี  

     3. น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท า
เป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 

     4. มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
ผ่าน WebSite ของศูนย์สารสนเทศ    

 ศสท 9.1-4(1) รายงานการประชุม
คณะท างานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศสท. ครั้งที่ 1-2556 
ศสท 9.1-4(2) Website ศูนย์
สารสนเทศ 
 ศสท 9.1-4(3) แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ศูนย์สารสนเทศ  

     5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

     ศูนย์สารสนเทศ ได้น าผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประเมินคุณภาพประจ าปีมาพัฒนาก าหนดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตนเอง  และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของศูนย์สารสนเทศ ดังนี้ 

1. การประชุมบุคลากรของศูนย์สารสนเทศ 
2. วิเคราะห์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 
3. การปรับปรุงรูปแบบของการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ        

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
        4. แต่งตั้งให้บุคลากรร่วมเป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ 
 

 ศสท 9.1-5(1) ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่
ผ่านมา 
 ศสท 9.1-5(2) รายงานการประชุม
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 

 
 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     6. มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ศูนย์สารสนเทศได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดท าโดยศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี ดังจะเห็นได้
จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนน า SAR ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
บุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกัน
ของทุกปี  ท าให้ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย 

      นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยด าเนินงานในลักษณะของการรวม
บริการ ประสานภารกิจ  โครงสร้างของสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
จะมีขนาดเล็ก และเน้นพันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนพันธกิจ
อ่ืนๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการด าเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
หน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดเจ้าภาพ
หลักรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ 
และเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว เพ่ือส่งให้ศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาน าไปจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนองของมหาวิทยาลัยและของ
สาขาวิชา 

ศสท 9.1-6(1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT

/QAChannel/default2.asp 

 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

     ศูนย์สารสนเทศ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

  

     8. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ศูนย์สารสนเทศได้น ากระบวนการคุณภาพ(PDCA) มาใช้ในการ 

 ด าเนินงานกิจกรรม ต่าง ๆ ของศูนย์ เพ่ือพัฒนาศูนย์ ดังจะเห็นได้จากการ

พัฒนากระบวนการให้บริการตอบค าถามนักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่

ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นกระบวนการสร้างคุณค่า ก็ได้มีการ

น าเอา PDCA มาใช้ ในการด าเนิ นกิจกรรม เริ่ มตั้ งแต่การออกแบบ

กระบวนงานแล้วน าไปปฏิบัติมีการประเมินผลการปฏิบัติ  และน าผลที่ได้มา

พัฒนาปรับปรุง อีกทั้งน าผลท่ีได้จากการประเมินมาเป็นตัวตั้งต้นในในการ

บริหารความเสี่ยงของศูนย์ท าให้เกิดความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประกันคุณภาพ  

       2. ศูนย์สารสนเทศไดน าข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและข้อมูลใน
ทุก ๆ เรื่องที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยเผยแพร่ทาง Web site 

 ศสท 9.1-8(1) กระบวนการประกัน
คุณภาพ(PDCA) 
ศสท 9.1-8(2) การออกแบบ
กระบวนงานบริการข้อมูลและตอบ
ค าถามให้มีประสิทธิภาพ 
ศสท 9.1-8(3) คู่มือการแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษาในเรื่่องต่าง ๆ 
ศสท 9.1-8(4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับบริการ 
ศสท 9.1-8(5) สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ศสท 9.1-8(6) สรุปข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2556 

 
 
 



 
 

ผลกำรประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2556  กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 

 ค่าเป้าหมาย 
 

 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑๕ ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรบัรองโดยต้นสังกัด 

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  

เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

--ไม่มีข้อมูล-- 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีกำรศึกษำ 2556  กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ต้นสังกัด=5.000)  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 97.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ Call Center เพื่อกำรบริกำรนักศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล  

รอบปีที่ใช้นับผลงำน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 – 30 มิ.ย. 57)  

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 ข้อแรก มีการด าเนินครบทั้ง 6 ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     1. มีการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Call 
Center ที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 

     ศูนย์สารสนเทศได้มีการท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Call 
Center โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายชัดเจน ในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้                           

1. เพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค ทักษะในการปฎิบัติงาน  
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 
3.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
4. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

              5.  สร้างเครือข่ายในการประสานข้อมูลระหว่าง Call Center 
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

 ศสท 97.1-1(1) แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 
ปี 2556 
 ศสท 97.1-(2) แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 



 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     2. มีการน าเสนอแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ  
Call Center ต่ อ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ที่ ก า กั บ ดู แ ล /
คณะกรรมการ/คณะท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     ศูนย์ ส ารสน เทศได้ จั ดท าแผน เพ่ิ มประสิทธิภ าพของระบบ          
Call Center น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

 ศสท 97.1-2(1) แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 
ศสท 97.1-2(2) แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ Call Center 

     3. มีการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบ Call Center 

ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับ
ความเห็นตาม ข้อ 2 ได้แก่  

1. การรวบรวมข้อมูลส าหรับให้บริการตอบค าถามที่ถูกต้อง, 
สมบูรณ์ และครบถ้วน 

2. จัดท าฐานข้อมูลใน Knowledge Base  ในระบบ          
Call Center ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย 

3. อบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการ
ปฎิบัติงาน 

              4. จัดบุคลากรเพื่อปฎิบัติงาน One Stop Service (OSS)  
 5. การปฎิบัติงานให้บริการจัดระบบและปฎิบัติงานให้บริการ 

ในลักษณะของ One Stop service (OSS) 

 ศสท 97.1-3(1) ฐานข้อมูลใน 
Knowledge Base ในระบบ Call 
Center 
ศสท 97.1-3(2) ฐานข้อมูลค าถามที่
ถามบ่อย(FAQ) ในระบบ Call 
Center 
ศสท 97.1-3(3) บันทึกส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 
ศสท 97.1-3(4) 
https://www.facebook.com/vide
o/embed?video_id=2602459641
05373 
 ศสท 97.1-3(5) สรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ Call Center ปี 2556 

 

https://www.facebook.com/video/embed?video_id=260245964105373
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=260245964105373
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=260245964105373


 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

     4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันและเสนอแนวทางแก้ไข
ต่อรองอธิการบดีที่ ก ากับดูแล / คณ ะกรรมการ / 
คณะท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     ศูนย์สารสนเทศได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center รวมทั้งท าการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาปัจจุบันและแนวทางแก้ไข  

     5. น าข้อเสนอแนะที่ ได้รับความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล / คณะกรรมการ / คณะท างาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในปีปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาไปจัดท าแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Call Center 

     ศูนย์สารสนเทศได้น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ Call Center ปี 2557 

 ศสท 97.1-5(1) แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 
ปี 2556 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีกำรศึกษำ 2556  กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนกำรประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย 

 
 

5.00  
 ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ 

 

 ในปีการศึกษา 2556   ศูนย์สารสนเทศ  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจ
ของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงสรุปกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ (ส.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงที ่ส.1+ ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 

                                  ประเภทสถำบัน : กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปรญิญำตร ี
 

 

     
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

 ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณธิำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1     5.00 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบนัและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  - - 7 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง   - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 คะแนน 4.30 1.00 4.300 4.30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่7     4.83 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไลกำรประกันคุณภำพ     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  - - 8 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙.๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง  
                            โดยต้นสังกัด 

4 คะแนน 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในโดยตน้

สังกัด=5.000) 

5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่9    5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.88 
 

 

 

 



 
 

ตำรำงท่ี ส.1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 
 
 

  ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 
 

 
   

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

 ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 คะแนน 4.30 1.00 4.300 4.30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7    4.30 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไลกำรประกันคุณภำพ     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙.๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง 
                            โดยตน้สังกัด 

4 คะแนน 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมิน
ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=5.000) 

5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9    5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.65 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำคผนวก 
 

- รำยชื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ ศูนย์สำรสนเทศ 
 

1.  นายสรศักดิ์      เฉลิมลักษณ์   ประธานและกรรมการ 
2.  นางจารี       บัวศร ี  กรรมการ 
3.  นางณัฐติกาญจน์       วงศม์่วย  กรรมการ 
4.  นางสิริเนตร       ไชยนุวงศ ์  กรรมการ 
5.  นางสาวกัญญารัตน์    บริกุล  กรรมการและเลขานุการ   

 
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
- อ่ืน ๆ  

 
 

 
 
 
 
 


