
 ภารกจิศูนย์สารสนเทศ  
 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

 1. ช่ือหน่วยงาน  

  ศูนยส์ารสนเทศ 

 2. ทีต่ั้งหน่วยงาน 

  อาคารพาณิชยส่์วนหนา้ ชั้น 3 

 3. ประวตัิความเป็นมา  

  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งศูนยส์ารสนเทศข้ึน เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยการรวม

หน่วยงานท่ีใหบ้ริการขอ้มูลและตอบค าถามนกัศึกษา 2 หน่วยงานไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ หน่วยบริการตอบค าถาม

นกัศึกษา ส านกับริการการศึกษาและบางส่วนของหน่วยค าร้องส านกัทะเบียนและวดัผลเพื่อท าหน้าท่ีเป็น

ศูนยก์ลางบริการขอ้มูลข่าวสารและตอบค าถามต่าง  ให้กบัผูส้อบถามเขา้มาทั้งนักศึกษาและประชาชน

ทัว่ไป โดยพยายามท่ีจะจดัระบบการบริการในลกัษณะของการบริการท่ี เสร็จส้ินภายในหน่วยงานเดียว 

(One Stop Services) 

 ในการปฏิบติังานของศูนยส์ารสนเทศ ไดมี้การน าระบบเทคโนโลยมีาช่วยในการบริการ อาทิ เร่ือง 

ฐานข้อมูลต่าง  อุปกรณ์การส่ือสาร เป็นต้น จึงท าให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 ปัจจุบนัศูนยส์ารสนเทศใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสารและตอบค าถามต่าง  ใหก้บัผูส้อบถามเขา้มาใน

ช่องทางต่าง  ดงัน้ี 

 1. โทรศพัท ์( Call Center ) 

 2. จดหมาย 

 3. E-mail 

 4. Web-board 

 5. Twitter 

 6. Facebook 

 7. วางแผน / ก าหนดการใหบ้ริการท่ี OSS   

 

 

 



 นอกจากน่ีศูนยส์ารสนเทศยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานต่าง  ในการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีและการให้

ขอ้มูล ข่าวสารต่าง  ของมหาวทิยาลยั ในกิจกรรมตามสถานท่ีต่าง  รวมทั้งหน่วยงานต่าง  ทัว่ประเทศ 

 ในอนาคตศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายท่ีจะมีบทบาทของการเป็นศูนย์สารสนเทศ ( Information 

Center) ท่ีสมบูรณ์โดยการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศครอบคลุมในดา้นต่าง  ของมหาวิทยาลยัเพื่อให้การ

บริการขอ้มูล ข่าวสารของมหาวิทยาลยักวา้งขวางข้ึน อีกทั้งมีเป้าหมายท่ีจะวเิคราะห์ปัญหานกัศึกษาร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาสาเหตุ แนวทางแกไ้ขและลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อประโยชน์ของนกัศึกษาและ

มหาวทิยาลยัต่อไป 

 

1.2 ปณธิาน วสัิยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 

 ปณธิาน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ยึดหลักการ ศึกษาตลอดชีวิต                 

มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา

ต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพื่อสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสังคม ดว้ยการจดัระบบการเรียน

การสอนทางไกล ซ่ึงใช้ส่ือสารการสอนทางไปรษณีย ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ี

ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

 วสัิยทัศน์ 

 เป็นศูนยก์ลางและตน้แบบของสถาบนัอุดมศึกษาระบบการศึกษาทางไกลในการติดต่อส่ือสาร              

และใหบ้ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จแก่นกัศึกษา และผูส้นใจดว้ยบริการท่ีประทบัใจ 

 วตัถุประสงค ์

 1. เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

 2. เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสารและตอบค าถามแก่ผูส้อบถามมาโดยผา่น ช่องทาง / 

ส่ือต่าง  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นการส่งเสริมใหร้ะบบบริการขอ้มูล ข่าวสารของมหาวทิยาลยัเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 4. เป็นการใหบ้ริการสารสนเทศนอกสถานท่ีใหเ้ขา้ถึงนกัศึกษาและชุมชน 

 5. ท าหนา้ท่ีรวบรวมปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขและลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 
 



1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยส์ารสนเทศ ไดแ้บ่งงานออกเป็น 3 งาน ซ่ึงแต่ละงานมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. งานธุการ  

  มีหน้าท่ีและภารกิจเก่ียวกับธุรการ สารบรรณ และการบริหารทั่วไป ซ่ึงมีขอบเขตงาน

เก่ียวกบังานสารบรรรณ การเงิน และงบประมาณ งานบุคคล งานคลงั และพสัดุ รวมทั้งงานธุรการและ

บริหารทัว่ไป 

 2. งานบริการสารสนเทศ  

  มีหน้าท่ีและภารกิจในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบค าถามแก่ผู ้ท่ีสอบถามเข้ามา                 

ผา่นช่องทาง/ส่ือต่าง  ดงัน้ี 

  1. โทรศพัท ์( Call Center ) 

  2. จดหมาย 

  3. E-mail 

  4. Web-board 

  5. Twitter 

  6. Facebook  

  7. วางแผน / ก าหนดการใหบ้ริการท่ี OSS   

 3. งานข้อมูล และพฒันาระบบ 

  มีหน้าท่ีและภารกิจในการควบคุมระบบ Call Center  และการใช้ฐานข้อมูลต่าง  ใน

คอมพิวเตอร์การตรวจสอบ และพฒันาฐานขอ้มูลให้มีความเป็นปัจจุบนัท าหน้าท่ีจดัท าฐานขอ้มูลในเร่ือง

ต่าง  เพิ่มเติม เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการใหบ้ริการ นอกจากน้ี ยงัท าหนา้ท่ีจดัท าคู่มือ/แนวตอบ

ในการตอบค าถามเร่ืองต่าง  อีกทั้งท าหน้าท่ีประสานขอ้มูลกบัหน่วยงานต่าง  เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใน

เร่ืองต่าง  

 

ศูนยส์ารสนเทศ 
อาจารย ์ดร.อิศเรศ ศนัสนียว์ิทยกุล 

 

งานขอ้มูลและพฒันาระบบ 
นางสมแพง  งามสนิท 

งานธุรการ 
นางสิริเนตร  ไชยนุวงศ ์

 

งานบริการสารสนเทศ 
นางสุพตัรา  งามกิจปราโมทย ์



ภารกจิศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

 1. ช่ือหน่วยงาน  

  ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) 

 2. ทีต่ั้งหน่วยงาน 

  อาคารบริการ 1 ชั้น 1  

1.2 หน้าทีค่วามและรับผดิชอบ 

 ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจรท าหน้าท่ี อ านวยการ และประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน

ต่าง  ท่ีมาปฏิบติัหน้าท่ีในศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก และดูแล

ความเรียบร้อยในการบริการนกัศึกษาและประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 

 ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร มีหน่วยงาน 5 หน่วยงานมาปฏิบติังานร่วมกนั 

 1. ส านกัทะเบียนและวดัผล รับผิดชอบการรับสมคัรและการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งการรับค าร้อง

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 2. ส านกับณัฑิตศึกษา รับผดิชอบในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  

 3. กองคลงั รับผดิชอบในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง   

 4. ส านกับริการการศึกษา รับผดิชอบในการจ่ายเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษา 

 5. ศูนยส์ารสนเทศ รับผิดชอบในการคดักรองผูม้าใช้บริการและตอบค าถามหรือให้ค  าปรึกษาแก่                

ผูม้าใชบ้ริการ รวมทั้งการจ าหน่ายใบสมคัรและระเบียบการสมคัรต่าง    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหาร / หน่วยงาน   

  

 

 

  

   

 
- สารบรรณ                - รวบรวมขอ้มูล เพื่อจดัท าโฮมเพจ 
- บุคลากร                 ในการสืบคน้ 
- การเงิน                - ดูแลและพฒันาฐานขอ้มูลของ 
- งานพสัดุ   -  บริการขอ้มูลและตอบค าถาม - บริการขอ้มูลและตอบค าถาม   - เป็นการบริการท่ีอ านวย                    ศูนยส์ารสนเทศใหมี้ความครบถว้น 
- งานบริการอบรม/สัมมนา         ผา่นทาง     โทรศพัท ์               ความสะดวกใหน้กัศึกษา            สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

    1. จดหมาย   - พฒันาระบบโทรศพัทใ์นการ      ท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง    - ดูแลการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    2. E-mail      ใหบ้ริการตอบถาม            - คดักรองขอ้มูลท่ีนกัศึกษา                 และระบบเครือข่ายเพื่อการสืบคน้-       
    3. Web board   - พฒันาบุคลากรในการให ้           มาติดต่อแลว้ส่งไปยงั    ขอ้มูล 
    4. โทรสาร      บริการทางโทรศพัท ์              หน่วยงานโดยตรง         
    5. Facebook  - ตรวจสอบและติดตามขอ้มูล      

                   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ 

 
 

งานบริการสารสนเทศ งานธุรการ งานข้อมูลและพฒันาระบบ 

รองอธิการบดฝ่ีายบริการการศึกษา 

 

มลัติมเีดีย OSS โทรศัพท์ 



 


