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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

  
ในปีการศึกษา 2553   ศูนย์สารสนเทศ  ไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชา

เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) 
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ประจ าปีการศึกษา 2553 

ศูนย์สารสนเทศ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 2553 
บรรลุ

เป้าหมาย คะแนน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ การประเมิน 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) X = ไม่บรรล ุ   

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ               

1.1 กระบวนการพฒันาแผน      6 ข้อ - 7 ข้อ  4.00 

    รวมคะแนน             4.00 

    จ านวนตัวบ่งชี้             1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.             4.00 

1.1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ Call Center เพื่อการ
บริการนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล * 

   4 ข้อ           7 ข้อ x 5.00 

    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี้             2 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.             4.50 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 2553 
บรรลุ

เป้าหมาย คะแนน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ การประเมิน 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) X = ไม่บรรล ุ   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ               

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ -        7 ข้อ  5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ -        7 ข้อ  5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  5 ข้อ -        7 ข้อ  5.00 

    รวมคะแนน             15.00 

    จ านวนตัวบ่งชี้             3 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.             5.00 

7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 4  คะแนน - 4.6
800  

คะแนน / 
4.68 

    รวมคะแนน             4.68 

    จ านวนตัวบ่งชี้             4 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.             4.92 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 2553 
บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ การประเมิน 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) X = ไม่บรรล ุ   

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ -            8 ข้อ  5.00 

    รวมคะแนน             5.00 

    จ านวนตัวบ่งชี้             1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.             5.00 

9.1.1     ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตนัสังกัด       0.00 
    รวมคะแนน     (ไม่นบัรวมตัวบง่ชี้ที่ 9.1.1) 5.00 
    จ านวนตัวบ่งชี้     (ไม่นบัรวมตัวบง่ชี้ที่ 9.1.1) 1 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ.     (ไม่นบัรวมตัวบง่ชี้ที่ 9.1.1) 5.00 
     

    รวมคะแนน             24.00 

    จ านวนตัวบ่งชี้             5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ.              4.80 

    รวมคะแนน             33.68 

    จ านวนตัวบ่งชี้             7 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ มสธ.             4.81 
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  ศูนย์สารสนเทศมีการวิเคราะห์/ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy map) ที่เชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับเป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.  ควรน า Strategy Map มาเป็นปจัจัยขับเคลื่อนการพฒันาบคุลากรและ
กระบวนงานให้สามารถปฏิบัตติามเป้าหมายของศูนย์ เพื่อสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

2.  ศูนย์สารสนเทศ มีแผนปฏบิตัิราชการประจ าปี และค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ เป็นแนวทางในการด าเนินงานทีช่ัดเจน ท าให้ด าเนนิงานได้ตรง
เป้าหมายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.  ควรมีการก าหนดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น และ
ก าหนดเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าให้มากข้ึนในแต่ละปี 

3.  ศูนย์สารสนเทศ มบีุคลากรที่ผ่านฝึกอบรมให้ความรู้  เทคนิค ทักษะในการ
ท างานอย่างมีเอกภาพจึงสามารถท างานทดแทนกันได้ในโอกาสที่มีความ
จ าเป็นจงึส่งผลให้การปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติราชการบรรลุเป้าหมาย 

3.  ควรดึงศักยภาพของบุคลากรมาเป็นคณะท างานดา้นตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

4.  ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์(Strategy Map) ที่ครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ และมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริม/สนบัสนุนให้การด าเนนิงานเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของศูนย์สารสนเทศ 

4.  มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจเป้าหมายของ Strategy Map เพื่อจะได้
ช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุในมิตทิั้ง 4 ด้าน  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติการประจ าปี 1.  ศูนย์สารสนเทศมีการพฒันาระบบการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัว

บ่งชี้ หากไม่เป็นไปตามแผนควรมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและเสนอแนว
ทางแก้ไขปรบัปรุง อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ศูนย์มีการจัดท า KPI ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนนุให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ    
    และปฏิบตัิงานสู่ระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 
2. มีค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นตัวก าหนดผลงานและการด าเนินงานของ  
    ผู้บริหาร 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรศูนย์ฯ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง 
4. ศนูย์ให้ความส าคัญต่อขวัญ/ก าลังใจของบุคลากรเป็นอย่างยิง่ 
5. ศูนย์สารสนเทศมีแผนบริหารความเสี่ยงและการด าเนนิการเก่ียวกับการ  
    ควบคุมความเสี่ยงทีช่ัดเจน และน าไปสู่การปฏบิัติได้อย่างแท้จริง 
6. ผู้น าของศูนย์สารสนเทศมีการกระจายอ านาจในการตัดสนิใจให้กับบุคลากร 
   ตามความเหมาะสม เช่น กระจายอ านาจไปยังหัวหนา้งานในการด าเนินการ 
   ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้โดยตรง 
7. ศูนย์สารสนเทศมีรูปแบบ/วิธกีารให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   จัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถงึดังจะเห็นไดจ้ากมีการจัดประชมุบุคลากรเป็น 
   ประจ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
8. ศูนย์สารสนเทศมีการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ 
   ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมจีริยธรรม เช่น การปฏิบัติตามระเบียบตา่ง ๆ  
   ความรับผิดชอบ 
9. ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าสมรรถนะของบุคลากรที่จะส่งผลให้การ 
   ปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุเปา้หมาย 
 

1. ศูนย์ฯ ควรหาโอกาสในการส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมในเร่ืองที่มี 
    ความส าคัญต่อความก้าวหนา้และอนาคตของตนเอง 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

10. ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนนิการจัดการความรู้โดยน าความรู้และ 
     ประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge ของบุคลากรทุกคนมาจัดท าเปน็ 
     ข้อมูลในลักษณะของ Explicit Knowledge ซึ่งเป็นการปรบัปรุง 
     กระบวนการท างานอีกรูปแบบหนึ่ง 
11. ศูนย์สารสนเทศด าเนินการโดยน าระบบ PDCA มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
12. ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ 
     ยึดถือเป็นแนวปฏบิิตออย่างมีเอกภาพ 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ทักษะการเป็นภาวะผู้น าของหัวหน้างาน 
 
2. การสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าของบุคลากร 
 
 
3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์ฯ 
 
4. การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการให้ความรู้ทักษะการปฏิบัติของการมีภาวะผู้น าที่ดีให้แก่ผู้บริหาร  
   ระดับหัวหน้างานของศูนยส์ารสนเทศ 
2. ควรมีการก าหนด/วางแผนเสน้ทางเดนิของต าแหน่งเพื่อความก้าวหน้าของ 
   บุคลากรของศูนย์สารสนเทศทุกต าแหน่งไว้อยา่งชดัเจนเพื่อเป็นขวัญและ   
   ก าลังใจในการท างาน 
3. ควรมีการท าแผน ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของศูนย์ตามเป้าหมาย 
   การพัฒนาหน่วยงานทีต่้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละปี 
4. ควรมีการท าแผน จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย 
   จ าแนกแผนการพัฒนาเปน็ 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาทักษะตามความ 
   ต้องการและความจ าเป็นของศูนย์ฯ และการพฒันาตามความต้องการของ  
   ตัวบุคลากรเอง 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 
 
6. การสร้างเครื่อข่าย ชุมชนนักปฏิบัติของการจัดการความรู้ 

 
5. ศูนย์ควรให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหนว่ยงานอืน่ทั้ง 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับ 
   ความรู้และประสบการณ์ตรงที่รับการถ่ายทอด 
6. ศูนย์สารสนเทศ ควรมีการแสวงหาและบริการเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน 
   ภายนอกเพื่อร่วมเป็นชุมชนนกัปฏิบัติด้านการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงาน/ 
   องค์กรภายนอกที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ศูนย์สารสนเทศมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน

คุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
1.  ศูนย์สารสนเทศควรน ากระบวนการคุณภาพ (PDCA) มาใชเ้ป็นแนวทาง

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากชึน้  

2.  ศูนย์สารสนเทศมีกลไลการติดตามตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานตาม
การประกันคุณภาพมาโดยตลอด 

 

3.  ศูนย์สารสนเทศมีการก าหนดอัตลักษณ์ของศูนย์ที่ชัดเจนท าให้มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ไดถู้กต้อง 

 

4.  ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย  

     1. การควบคุมและติดตามการด าเนินงาน 
     2. การจัดท า SAR ตามเวลาที่ก าหนด 
     3. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ 

 

5.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่บุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญั 

 

6.  มีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยท์ าให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษามากข้ึน 

 

7.  มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา หน้าเว็ปไซต์
ของศูนย์สารสนเทศมาโดยตลอด 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  การขยายผลการประเมินการประกันคุณภาพ 1.  ศูนย์สารสนเทศควรน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาไป

ขยายผลให้เป็นจุดเร่ิมต้นในการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ให้เกิดความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกนั 
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ภาคผนวก 
 

- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์สารสนเทศ 
 

1.  ดร.ราวดี     ปฏิวัติวงศ ์  ประธานและกรรมการ 
2.  นางสุพัตรา    งามกิจปราโมทย ์ กรรมการ 
3.  นางจารี     บัวศร ี   กรรมการ 
4.  นางสิริเนตร     ไชยนุวงศ ์  กรรมการ 
5.  นางสาวกัญญารัตน์  บริกุล   กรรมการและเลขานุการ   
6.  นางสาวเกษศิรินทร์  รามนาถ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
- อื่นๆ  

 
 
 

 
 
 


