
 
 

ส่วนที ่3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศึกษา 2552 ศูนยส์ารสนเทศ ไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตวับ่งช้ีคุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจ
ของสาขาวชิาเรียบร้อยแลว้ สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

         คะแนนการประเมนิ ตัวตั้ง       ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 
       = บรรลุ 
        X = ไม่บรรลุ ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์   
แผนด าเนินการและมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 ใหค้รบทุกภารกิจ 
7 

 
 
            7  ข้อ                 

 

            3 

   

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีหลกัของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 90%          100%              3 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

 จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

 
 
 

 



 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าห
มาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

         คะแนนการประเมนิ       ตวัตั้ง        ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 
        = บรรลุ 
       X = ไม่บรรลุ     ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่7 การบริการและการจดัการ      

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 4 ขอ้     

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 4 ขอ้             5 ขอ้            3 

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงรักษา   
  ไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 ขอ้     

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.9 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวัช่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ 
  ระดบับุคคล 

8 ขอ้             8 ขอ้                          3 

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และ     
  ทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 70 

    ร้อยละ 100                          3 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ ……. ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.    

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.    



 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

               คะแนนการประเมนิ      ตัวตั้ง        ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 
        = บรรลุ 
       X = ไม่บรรลุ     ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ      

      ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ             
      กระบวนการบริหารการศึกษา 

     5 ขอ้แรก           7 ข้อ                          3 

      ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน     4 ขอ้แรก          5 ข้อ                           3 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่......... ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 9  ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.    

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี    

จ านวนตัวบ่งช้ี    

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.    
 

 

 
         
          

หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานยงัไม่ได้คุณภาพ 

1.51 – 2.00  หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดบัพอใช้ 

2.01 – 2.50  หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดบัด ี

2.51 – 3.00  หมายถึง  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดบัดมีาก 
 



 
 

 
การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

                     จุดแข็ง            แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ศูนยส์ารสนเทศมีการวิเคราะห์/ก าหนด

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 
map) ท่ีเช่ือมโยงกนัและสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์
และประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

2. ศูนย์สารสนเทศ มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และค ารับรองปฏิบติัราชการ เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ท าให้ด าเนินงานไดต้รง
เป้าหมายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

3 .  ศูนย์สารสนเทศ มี บุคลากร ท่ีผ่ าน
ฝึกอบรมให้ความรู้  เทคนิค ทักษะในการท างาน
อย่างมีเอกภาพจึงสามารถท างานทดแทนกนัไดใ้น
โอกาสท่ีมีความจ าเป็นจึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบติัราชการบรรลุเป้าหมาย 

4. ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์(Strategy Map) ท่ีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
และมีกลยุท ธ์ ท่ี จะ ส่ ง เส ริม /สนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทศัน์ของ
ศูนยส์ารสนเทศ 

 

                                                   ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

- ปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการ และค ารับรองการปฏิบติัราชการให้ครอบคลุมกบัพนัธกิจของศูนย์
สารสนเทศและทุกมิติของการด าเนินงานโดยมุ่งเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 

 
 
 
 
 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 

                        จุดแข็ง           แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ศูนย์มีการจัดท า KPI  ท่ีชัดเจนเพ่ือ

สนับส นุนให้ บุคลากร มีความ รับผิดชอบ  และ
ปฏิบติังานสู่ระบบการประกนัคุณภาพอยา่งชดัเจน 

2 .  มี ค า รับรองการป ฏิบั ติ ร าชการ เ ป็น
ตวัก าหนดผลงานและการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรศูนยฯ์ เขา้รับ
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

4. ศูนยใ์ห้ความส าคัญต่อขวญั/ก าลงัใจของ
บุคลากรเป็นอยา่งยิ่ง 

5. ศูนย์สารสนเทศมีแผนบริหารความเส่ียง
และการด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุมความเส่ียงท่ี
ชดัเจน และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6. ผูน้ าของศูนย์สารสนเทศมีการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจให้กับบุคลากรตามความ
เหมาะสม เช่น การกระจายอ านาจไปยงัหวัหนา้งานใน
การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรง 

7. ศูนย์สารสนเทศ มี รูปแบบ /วิ ธีการให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเร่ือง
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงดังจะเห็นได้จากมีการจัดประชุม
บุคลากรเป็นประจ าสปัดาห์ละ 2 คร้ัง  

8. ศูนยส์ารสนเทศมีการสร้างบรรยากาศเพ่ือ
ส่ ง เส ริมให้ บุ คลากร มีพฤ ติกรรม ท่ีป ฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบและมีจริยธรรม เช่น การปฏิบติัตามระเบียบ
ต่าง ๆ ความรับผิดชอบ 

9. ศูนยส์ารสนเทศมีการจดัท าสมรรถนะของ
บุคลากรท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

10. ศูนยส์ารสนเทศมีการด าเนินการจดัการ
ความรู้โดยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น Tracit 
Knowledge ของบุคลากรทุกคนมาจดัท าเป็นขอ้มูลใน
ลกัษณะของ Explicit Knowledge ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
กระบวนการท างานอีกรูปแบบหน่ึง 

 

1. ศูนยฯ์ ควรหาโอกาสในการส่งบุคลากรเขา้
รับการอบรมในเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อความกา้วหนา้
และอนาคตของตนเอง  



 
 
 
 

                        จุดแข็ง           แนวทางเสริมจุดแข็ง 

11. ศูนยส์ารสนเทศด าเนินการโดยน าระบบ 
PDCA มาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

12. ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติัอยา่งมีเอกภาพ 

 

                                                    ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ควรมีการทบทวน KPI  ของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ควรเติมเตม็ทกัษะการปฏิบติัของภาวะผูน้ าใหผู้บ้ริหารศูนยฯ์ และระดบัหวัหนา้งาน 
3. ควรมีการก าหนด/วางแผนเส้นทางเดินของต าแหน่งเพ่ือความก้าหน้าของบุคลากรศูนย์ฯ ทุก

ต าแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจน 
4. ควรมีการท าแผน/โครงการในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของศูนยฯ์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
5. ควรท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือน าไปสู่การพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
6. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
7. ศูนย์ควรมีแผน/โครงการในการพัฒนาบุคลากรทุกคนในด้านภาวะผู ้น าการท างานร่วมกัน 

บุคลิกภาพใหเ้หมาะสม 
8. ศูนยค์วรใชป้ระโยชนจ์าก KPI ท่ีจดัท าเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย อาทิ การเช่ือมโยงในการ

พฒันางาน และบุคลากรในแต่ละต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
9. ศูนย์ควรให้ความส าคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM ให้มากข้ึนโดยการน าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนไดรั้บจากการอบรมมาถ่ายทอด และเผยแพร่โดยจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึง
การขยายผลไปถึงเครือข่ายภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

                        จุดแข็ง              แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.ศูนย์สารสนเทศ  มีการประ ชุมส รุปผล

ภายหลงัการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือหาแนวทาง
ด าเนินการแกไ้ขและพฒันาในปีต่อไป 

2.ศูนย์สารสนเทศมีการส่งเสริม/เผยแพร่การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

- ในการจดัท าการสรุปผลการประกนัคุณภาพ
เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาควรจัดท าในลกัษณะ
ของ  PDCA เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาท่ีชดัเจนใน
ปีต่อไป 

                                                         ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
-   ศูนยค์วรเอาผลการประเมินมาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการบริหารความเส่ียงของศูนยฯ์ 

 
 

แผนยกระดบัการประกนัคุณภาพของศูนย์สารสนเทศ 
 

    องค์ประกอบ             เป้าหมายการด าเนินงาน 
      ระยะส้ัน / ระยะยาว / ในอนาคต 

      แผนการพฒันาหน่วยงานใน 
    อนาคตให้สอดรับกบัเป้าหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนด าเนินการ 

ควรมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

มุ่งเนน้การติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังานและน าผลการ
ประเมินมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากข้ึน 

7. การบริหารและการจดัการ ควรส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัใหก้บับุคลากรทุกคน 

ส่งเสริมการศึกษาดูงานในระบบ
เทคโนโลยีท่ีสมยั 

9 .  ร ะบบและกลไกกา รประกัน
คุณภาพ 

พฒันาระบบการประกนัคุณภาพโดย
น า PDCA มาใช้กบังานทุกประเภท 
เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการคุณภาพ 

ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคน ยึดแนว
ปฏิบัติของ PDCA ในทุก
กระบวนงาน 

 


