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ค ำน ำ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินการงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2559) ของศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าหรับรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านการบริหารจัดการและด้านงบประมาณเป็นผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559 ) 
 แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
(สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563 ) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ปี 2558 – 2559 ) จ านวน 8 ตัวบ่งชี้  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะท างานจัดท ารายงานการประเมิณตนเองของศูนย์สารสนเทศที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมิณตนเองปีการศึกษา 2558 จนลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศต่อไป 
             
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม) 
                 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

         รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ 
                       30 กันยายน 2559  
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน ำ SAR 

ส่วนที่ 1 
1. ลักษณะองค์กร 

ศูนย์สารสนเทศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยการรวมหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและตอบค าถามนักศึกษา 2 หน่วยงานไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
หน่วยบริการตอบค าถามนักศึกษา  ส านักบริการการศึกษาและบางส่วนของหน่วยค าร้องส านักทะเบียนและวัดผลเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสาร และ
ตอบค าถามต่าง ๆ ให้กับผู้สอบถามเข้ามาท้ังนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยพยายามที่จะจัดระบบการบริการในลักษณะของการบริการที่ เสร็จสิ้นภายในหน่วยงาน 
เดียว (One Stop Services) 

             ในการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ อาทิ เรื่อง ฐานข้อมูลต่าง ๆ อุปกรณ์การสื่อสาร  เป็นต้น จึงท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

             ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศให้บริการข้อมูล ข่าวสารและตอบค าถามต่างๆ ให้กับผู้สอบถามเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โทรศัพท์ (Call Center) 
2.  จดหมาย  
3.  E-mail 
4.  Web-board 
5. Facebook   

       
              นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และการให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในกิจกรรมตาม
สถานที่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 
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             ในอนาคตศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทของการเป็นศูนย์สารสนเทศ (Information Center) ที่สมบูรณ์ โดยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยกว้างขวางขึ้น อีกท้ังมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 
 
(1) กำรบริกำร  

ศูนย์สารสนเทศมีภาระกิจหลักในการให้บริการผ่านระบบ Call Center  

(2) พันธกิจ 
1. เป็นศูนย์สารเทศของมหาวิทยาลัยบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. เป็นหน่วยงานกลางในการตอบค าถามผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
3. รวบรวมปัญหา ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
4. สนับสนุนการบริการนักศึกษาในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบเบ็ดเสร็จแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วโลกด้วยความประทับใจ 

ค่ำนิยมของหน่วยงำน 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1. Synergy                     ร่วมแรงร่วมใจ 
2. Transparency             ใฝ่คุณธรรม 
3. Originality                  น าสิ่งใหม่ 
4. Ubiquitous Learning    เรียนรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลา 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ศูนย์สารสนเทศมีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รวม 41 อัตรา  

ในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรปฎิบัติการจ าแนกได้ดังนี้ 

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) - 31 31 

-ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได้) - - - 

-ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - 2 2 

รวม - 41 41 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 
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(2) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       ผู้รับบริกำร   แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ นักศึกษา ชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

 2. กลุ่มเป้าหมายรองได้แก่ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  และชุมชนต่างๆ 

       ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้  

 1. บุคลากรและหน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบริการการศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ กองคลัง        
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบรรณสารสนเทศ สาขาวิชาต่างๆ  

 2. บุคลากรและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ชมชมนักศึกษา มสธ. ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด  บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ซีพีออล 
จ ากัด (เซเว่นอีเลฟเว่น) ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดทุกจังหวัด องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย  

 3. บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ตัวนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ครอบครัวของนักศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ สถานที่
ท างานของนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา นายจ้างของนักศึกษา   

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
 ผู้ส่งมอบ  ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ และศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร   
 คู่ควำมร่วมมือ ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
 1. บุคลากรและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักทะเบียนและ
วัดผล ส านักบริการการศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ กองคลัง ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบรรณสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาต่างๆ ฯลฯ  
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 2. บุคลากรและหน่วยภายนอกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชมรมนักศึกษา มสธ. ประจ าจังหวัดต่างๆ  บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ซีพีออล จ ากัด                 
(เซเว่นอีเลฟเว่น) ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดทุกจังหวัด องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 
2. สภำวกำรณ์ขององค์กร   
ศูนย์สารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปผ่านระบบ Call Center ซ่ึงแบ่งการให้บริการในหลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศัพท์  จดหมาย E-mail Web - board และ  Facebook  เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่ไม่มีชั้น
เรียน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตและบริการสังคมการให้บริการจึงเป็นการบริการนักศึกษาและประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั้นสภาวะการแข่งขัน
ในเชิงการให้บริการศูนย์สารสนเทศจึงให้ความส าคัญการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการโดยใช้เส้นทางผ่านทางสังคมออนไลน์เช่น E-mail Web- board  และ  Facebook 
เป็นต้น  

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 
    ไม่มี 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ ศูนย์สารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ตอบปัญหา ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นงานบริการที่

เป็นหัวใจของการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียน Call Canter ของศูนย์สารสนเทศ จึงท าน้าที่เป็นด่านแรกที่จะให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศเป็นที่ปรึกษาและสร้างความอบอุ่นให้กับนักศึกษา ที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยจนสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้   
 ศูนย์สารสนเทศจึงมีกลยุทธ์ในการบริการที่ส าคัญ 4 ระดับได้แก่ 
 
ระดับที่ 1 กำรสร้ำงควำมพึ่งพอใจให้กับนักศึกษำและประชำชนทั่วไป  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ฐานรากที่ส าคัญของการบริการ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญหลายประการได้แก่ 
 1.1 การมีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 1.2 จิตส านึกของการให้บริการที่ดีของบุคลากรที่พ่ึงปฎิบัติต่อนักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
 1.3 ศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหา และติดตามเรื่องต่างๆ ให้กับนักศึกษาจนส าเร็จลุล่วงหรือเป็นที่น่าพอใจของผู้ติดต่อ 
 1.4 มีระบบของการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาของนักศึกษาในแฟ้มประวัติเพ่ือการติดตามในโอกาสต่อไป 
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ระดับที่ 2 กำรขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป  เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีทางเลือก ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้มีการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการให้กับนักศึกษาในหลายช่องทางได้แก่ ทางโทรศัพท์ผ่าน Call Canter  E-mail  Web -
board   Facebook  การมารับบริการด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร เป็นต้น  
 นอกจากปัจจัยในเรื่องสื่อท่ีให้บริการเพื่อเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการบริการแล้ว ศูนย์สารสนเทศยังได้จัดระบบวัน-เวลา ในการให้บริการที่จะไม่ให้ส่งผล
กระทบกับเวลาท างานของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนั้น คือการให้บริการของศูนย์สารสนเทศได้ค านึงถึงบริบท และ
สภาพแวดล้อมของนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยศูนย์สารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 19.30 น. เป็นต้น  
 
ระดับที่ 3 ควำมหลำกหลำยในกำรให้บริกำร ศูนย์สารสนเทศเน้นกลยุทธ์ของความหลากหลายในการให้บริการอันได้แก่  
 3.1 ความหลากหลายในด้านข้อมูล ซึ่งจะมีการจัดท าฐานข้อมูลในทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้บริการนักศึกษา  
 3.2 ความหลากหลายในด้านสื่อ วิธีการและช่องทางในการขอรับบริการได้แก่  Call Canter  One Stop Service  E-mail Web-board  Facebook   เป็นต้น 
 
ระดับที่ 4 กำรสร้ำงควำมผูกพันธ์กับนักศึกษำ เพ่ือน าไปสู่ความจงรักภักดีที่นักศึกษาจะมีต่อมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างความเชื่อถือ ศรัธา และภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา ประชาชนและสังคม 
 กลยุทธ์ในระดับนี้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญต่อผลิตภาพ (Productivity ) ขององค์กร ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์ในระดับนี้ได้แก่  
 4.1 พฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการด่านหน้าที่จะท าให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัย 
 4.2 มุ่งเน้นการบริการเกินความคาดหวังให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจ 
 4.3 มุ่งเน้นการบริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4.4 มีการติดตามข้อมูลและปัญหาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 4.5 มีการบันทึกแฟ้มประวัติการติดต่อและปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแต่ละคน 
 4.6 น ากลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์มาให้บริการเพ่ือสร้างความอบอุ่นและประทับใจแก่นักศึกษา 
 4.7 มีการติดตามและแจ้งข้อมูลในเรื่องต่างๆที่ส าคัญและจ าเเป็นให้นักศึกษาผ่านสื่อต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 



11 
 

 ที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้นเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการของศูนย์สารสนเทศท้ัง 4 ระดับ ที่จะท าให้นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่หลากหลาย
ช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อได้เทียบของมหาวิทยาลัยในตลาดการแข่งขันของการจัดการศึกษาในระบบทางไกลในบริบทของจ านวนและการกระจายของ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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ส่วนที่ 2   
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมิน 

   
 แผนยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง โครงกำร / กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. เนื่องจากแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Call 
Centerมีความส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์สารสนเทศ จึงควรให้
ความส าคัญกับการน าเสนอต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล/
คณะกรรมการ/คณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าและปรับปรุง
แผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. แผนพัฒนา Call Center   1. แผนพัฒนา Call Center 

2. ควรให้ความส าคัญในการติดตามผลและประเมินผล
ตามแผนเพื่อประโยชน์ในการน าผลไปพัฒนาต่อไป 

    รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผน Call Center 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมิน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรหน่วยงำน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจ
หน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่
หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และมี
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ 

  หัวหน้างานศูนย์สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานตามท่ี
หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน ดังนี้ 

1. ด้ำนแผนงำน 
   วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์สารสนเทศให้

สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์สารสนเทศตามที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัด
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ศสท 1 - 1(1) ประกาศ
จัดตั้งหน่วยงาน 
ศสท 1 - 1(2) ร้อยละ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2559 

file:///D:/evidence/ศสท/19%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/19%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/มิติที่%201%20ลำดับที่%203%20รอบ%2012%20เดือน.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/มิติที่%201%20ลำดับที่%203%20รอบ%2012%20เดือน.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/มิติที่%201%20ลำดับที่%203%20รอบ%2012%20เดือน.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/มิติที่%201%20ลำดับที่%203%20รอบ%2012%20เดือน.xlsx
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 2. ด้ำนบริหำรงำน 
ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม ให้

ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของศูนย์สารสนเทศ 
รวมทั้งหาชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

3. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์

สารสนเทศ รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ศูนย์สารสนเทศก าหนด
ไว้ 

นอกจากนี้หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ล่วงหน้า โดยหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ มีการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาพร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ต่ออธิการบดีและต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ทุกรอบ 6 และ 12 เดือน ซึ่ง
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1.  จัดฝึกอบรม “ยกระดับการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมี
ประสิทธิภาพ” 
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2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ก าหนดค่านิยมองค์กร โดยหัวหน้าศูนย์
สารสนเทศได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยม ดังนี้ 

1. Synergy ร่วมแรงร่วมใจ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน โดย
ประสานงานข้อความร่วมมือ การสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์และบุคลากรทุกๆ ฝ่าย พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้านจึงท าให้ได้รับความ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้งานบริการนักศึกษาส าเร็จลุล่วงในทุกๆ ภาคการศึกษา 
 2. Transparency ใฝ่คุณธรรม ศูนย์สารสนเทศได้แสดงออกถึงความเป็นผู้มี
คุณธรรมด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรศูนย์สารสนเทศปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนฯ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยหลักเกณฑ์และใช้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่องการก าหนดจ านวนวันลาและจ านวนครั้งของการลาในแต่ละรอบการประเมินและยึด
ข้อบังคับ 
      3. Originality น าสิ่งใหม่ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้แสดงออกถึงการน าสิ่งใหม่ๆ มาใช้
ในกิจกรรมงานทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ การขอใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และงานบริการนักศึกษามาใช้เพ่ือบริการตอบค าถามนักศึกษา 
       4. Ubiquitous Learning เรียนรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลา หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้
แสดงออกถึงการเป็นผู้เรียนรู้ได้ ทุกท่ีทุกเวลา โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
เช่น ศึกษาต่อ อบรม/ศึกษา/ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ศสท 1 - 2(1) ตัวอย่าง
บันทึกถึงส านักศึกษา
ทะเบียนเพ่ือแจ้งปัญหา
ต่างๆ 
ศสท 1 - 2(2) ตัวอย่าง
บันทึกแจ้งชื่อบุคลากรเข้า
อบรม 
ศสท 1 - 2(3) ตัวอย่าง
บันทึกผลการพิจารณาให้
ค่าตอบแทน 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ปัญหานักศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ปัญหานักศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ปัญหานักศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ปัญหานักศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ค่าตอบแทน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ค่าตอบแทน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ค่าตอบแทน.pdf
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3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่ม ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทำงในกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น 

1. บุคลากร การประชุมประจ าสัปดาห์ 

2. นักศึกษาและประชาชน แบบสอบถาม จดหมาย โทรศัพท์e-mail 

ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศเพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชน 

2. จัดท าแผนพัฒนา Call Center 
3. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียน 
4. การจัดล าดับบุคลากรของศูนย์สารสนเทศที่ท างานดีเด่นประจ าเดือนด้านการรับ

โทรศัพท์  

ศสท 1 - 3(1) แผนพัฒนา
ระบบ Call Canter 
ศสท 1 - 3(2) บันทึกขอ
งบลงทุนเพื่อปรับปรุง Call 
Canter 
ศสท 1 - 3(3) รายงาน
การประชุมประจ าสัปดาห์  

4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากรในศูนย์สารสนเทศผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานใน e - Performance 
2. มีการประชุมหัวหน้างานประจ าเดือน เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ 

      3. มีการรายงานปัญหาที่นักศึกษาสอบถามเข้ามาประจ าเดือนต่อรองอธิการบดีใน
ก ากับ เพ่ือแจ้งปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา 

ศสท 1 - 4(1) รายงาน
การประชุมศูนย์สารสนเทศ  
ศสท 1 - 4(2) รายงาน
การประชุมศูนย์สารสนเทศ 
ศสท 1 - 4(3) บันทึก
เสนอรอง (ส่งสถิติการ
ปฎิบัติงานประจ าเดือน)  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมประจำสัปดาห์%20%202559.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมประจำสัปดาห์%20%202559.doc
file:///D:/evidence/ศสท/
file:///D:/evidence/ศสท/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศ.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศ.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/สถิติการให้บริการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/สถิติการให้บริการ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/สถิติการให้บริการ.pdf
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5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ศูนย์สารสนเทศมีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
หน่วยงานจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมี
หน่วยงานกลาง คือ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลการประเมินผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลการประเมินของหัวหน้าศูนย์สารสนเทศอยู่ในระดับ 3.50  ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าผู้อ านวยการมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่ามีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 
มีการก ากับตดิตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดให้มี

การประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. หลักประสิทธิภำพ 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่ง
เป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3. หลักกำรตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของ

หน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

4. หลักภำระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ศสท 1 - 5(1) บันทึกส่ง
บุคลากรอบรม 
ศสท 1 - 5(2) ค ารับรอง
การปฎิบัติราชการประจ าปี 
2558 
ศสท 1 - 5(3) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานต่างๆ 

file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำรับรองปฎิบัติงาน%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำรับรองปฎิบัติงาน%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำรับรองปฎิบัติงาน%201.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
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 5. หลักควำมโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะท างานต่างๆของหน่วยงาน 

และมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
มีการกระจายอ านาจ มอบอ านาจ การตัดสินใจในภารกิจของศูนย์สารสนเทศ โดยการ

มอบอ านาจหน้าที่ให้หัวหน้างานบริการสารสนเทศปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์
สารสนเทศ และมีการมอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
9. หลักควำมเสมอภำค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนวปฏิบัติใน

การลงมติในการประชุมเรื่องต่างๆ โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคนสดงความคิดเห็นเท่า
เทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีฉันทามติ

ร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ในการประชุมของหน่วยงาน 
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ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนกำรพัฒนำแผนของหน่วยงำน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/ทบทวน 
SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ภายในและภายนอก
หน่วยงาน ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
และ/หรือผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปทีี่ผ่านมาของหน่วยงาน โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อม
ทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) 
และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่า
เป้าหมาย และได้รับความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีใน
ก ากับ ในการวิเคราะห์และทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของ
ศูนย์สารสนเทศในปีที่ผ่านมา โดยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของศูนย์สารสนเทศ พร้อม
ทั้งมีการก าหนดตัวชี้ด้านผลผลิต (Output) ด้านผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย
ของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 2 - 1(1) SWOT ปี 
2558  
ศสท 2 - 1(2) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/SWOT%20ของศูนย์สารสนเทศ%20ประจำปีการศึกษา%202558.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/SWOT%20ของศูนย์สารสนเทศ%20ประจำปีการศึกษา%202558.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบตามพันธ
กิจของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ
ระดับฝ่าย/งานหรือระดับบุคลากร 

มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของศูนย์
สารสนเทศที่มีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศ 
โดยน ามาถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับศูนย์/ฝ่าย และระดับ
บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ  

ศสท 2 - 2(1) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี  

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและ/หรือที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์สารสนเทศ และ
มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์
สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และมีการรายงานการติดตามและประเมินผลตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีรอบ 6 และรอบ 12 เดือน ด้วยวาจาต่ออธิการบดีและ
รองอธิการบดี 

  

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 
2560) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 

ศสท 2 - 4(1) แผนพัฒนา
ระบบ Call Canter 
ศสท 2 - 4(2) บันทึกของบ
ลงทุนเพื่อปรับปรุง Call 
Canter 

file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center%5b1%5d.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการ
พิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และ/
หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป 

ศูนย์สารสนเทศมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ของที่
ประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์สารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุวแผน
ยุทธศาสตร์ การทบทวน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามตัวชี้วัด มาประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่าง
ปี และมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อใช้ในปีถัดไป  

  

6. มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
(Performance Projections) ตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

- - 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  

 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมี
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศเป็นประธานกรรมการ และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

ศสท 3 - 1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน  

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้  
- ด้านการบริหารและการจัดการ 

ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
โดยระบุประเภท และปัจจัยความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านบริการนักศึกษา ปัจจัยความเสี่ยง คือ ยังไม่สามารถน าระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาไปใช้ในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
เพ่ือสมัครหรือรับลงทะเบียนเรียนได้ปัจจัยและความเสี่ยงเรื่องระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศนักศึกษายังไม่มีเพียงพอที่จะท าให้นักศึกษารับทราบสถานะการด าเนินการ 

ศสท 3 - 2(1) บสน.1 
ศสท 3 - 2(2) บสน.2 
ศสท 3 - 2(3) บันทึกมติการ
จ่ายหนังสือ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งบริหารความเสี่ยง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งบริหารความเสี่ยง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/บสน.1(2558).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/บสน.2(2558).pdf
file:///D:/evidence/ศสท/มติการจ่ายหนังสือ%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/มติการจ่ายหนังสือ%5b1%5d.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

- ด้านความปลอดภัย  
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
- ความเสี่ยงตามบริบทอ่ืนๆ ของ
หน่วยงาน 
- หรือตำมแนวทำงท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

ต่างๆ ทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง และปัจจัยความ
เสี่ยงเรื่องยังไม่สามารถก าหนดข้อตกลงการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการที่เป็น
รูปธรรมได้ 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมี
การจัดท าแผนและ/หรือมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และมีการด าเนินการตามแผนและ/
หรือมาตรการนั้น รวมทั้งจัดส่งรายงาน
ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศได้น าผล
วิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความ
เสี่ยง พร้อมทั้งจัดล าดับความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า – ระดับสูงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง    โดยก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภท
ตามหลัก 4T (Take Treat Transfer และ Termanate) รวมทั้งก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน  และมีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศได้จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (บสน.1) และจัดส่งรายงานไปยังกองแผนงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  

ศสท 3 - 3(1) บสน.1 (2559) 

4. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน โดยมีระดับของความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ศูนย์สารสนเทศมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโดยจัดท ารายงาน
การปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (บสน.1) และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของศูนย์สารสนเทศต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาและ
อธิการบดี รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบe-Performance 

  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/บสน.1%20(2559).pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

5. มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในปีถัดไป 

ศูนย์สารสนเทศได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในปีถัดไป ดังนี้ 

1. คงความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงเดิมไว้ เนื่องจากความเสี่ยงยังไม่หมดไป 
 

  

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์รอบ 6 เดือนแรก 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

- มีการด าเนินการ  
2 ข้อ  

- มีการด าเนินการ  
3 ข้อ  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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 าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

1. ศูนย์สารสนเทศ  มีการประชุมบุคลากรทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้ก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้  เรื่อง การยกระดับการสื่อสารและ
ศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 1 และ 4 พันธ
กิจที่ 1 ความว่าพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

ศสท 4 - 1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้ 
ศสท 4 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ 
ศูนย์สารสนเทศระยะ 5 ปี
(2556-2560) 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b2%5d.pdf
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 ความว่า 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการได้
จริง และ 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจบริการของ
หน่วยงาน เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ความว่าเพื่อให้มีระบบบริการการศึกษาและนักศึกษาที่
เข้าถึงได้สะดวก รวยเร็วและระบบสนับสนุนนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน   

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

    ศูนย์สารสนเทศได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น
ความรู้ เรื่อง การยกระดับการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรให้บริการข้อมูลตอบค าถามนักศึกษาทางโทรศัพท์ e-
mail, Webboard, Facebook และให้บริการด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร จ านวน 41 คน 

ศสท 4 - 2(1) รายชื่อบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

    มีการจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การยกระดับการสื่อสารและศิลปะการบริการทาง
โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
1) ประเด็นความรู้เรื่อง การยกระดับการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 23-24 เมษายน  2559 เวลา 8.30-17.30 น. ณ 
ห้องสัมมนา แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ ากัด 
2) ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.
ประพนธ์ สุริวงษ์  และ คุณวัลลภ สงวนศักดิ์ 
3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 41ราย 
4) มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ให้
กลุ่มเป้าหมาย  
 

ศสท 4 - 3(1) รายชื่อบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม  

file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b3%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b3%5d.pdf
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

1. ศูนย์สารสนเทศ มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนจากเว็บไซต์  ้https://regis.stou.ac.th/STOU/ รวมทั้งได้รวบรวมความรู้
จากบุคลากรในหน่วยงานที่มีความช านาญในการใช้โปรแกรมโดยน ามาท าเป็นคู่มือ 
2. มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือน าความรู้ของแต่ละคน
มาช่วยกันจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี โดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียน 
3. หน่วยงานได้น าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดท า
เป็นคู่มือแจกให้กับบุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและน าเข้าไปใช้ในระบบ KB  เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 

  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

หลังจากท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่จัดอบรมแล้ว ศูนย์สารสนเทศได้มีการ
แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยกันน าความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยน ได้น าหลักการ
ความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงานที่ดี และหลังจากนั้น ได้เริ่มน าระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนมาใช้เพื่อบริการตอบค าถามนักศึกษาตามข้ันตอนที่อยู่ในแนวปฏิบัติที่ดี  

ศสท 4 - 5(1) แนวปฎิบัติที่ดี  

 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แนวปฎิบัติที่ดี.pdf
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ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

สูตรกำรค ำนวณ : 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม/ปี x 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด  

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา >= 40 ชม/ปี 8.00 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 8.00 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100.00  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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. มีการวิเคราะห์และทบทวน
กระบวนการท างานหลัก (Core 
Process) เพ่ือปรับปรุง อย่างน้อย 1 
กระบวนการ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานบริการตอบค าถามและให้บริการแก่นักศึกษาและ
ประชาชน ซึ่งค าถามที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นค าถามด้านงานทะเบียนนักศึกษา 
ศูนย์สารสนเทศไม่สามารถตอบค าถามเหล่านั้นได้ทันที เนื่องจากขาดข้อมูลหรือยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาของระบบสารสนเทศงานทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
เป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการศูนย์สารสนเทศจึงต้องวิเคราะห์ ทบทวน 
กระบวนการท างาน ในการนี้ จึงมีการประชุมหารือกันและแบ่งการท างานออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้  

1. กระบวนกำรหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 2 กระบวนการ ดังนี้ 
1.1 ให้บริการตอบค าถามและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
1.2 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและประชาชน 

    

ศสท 6 - 1(1) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี  
ศสท 6 - 1(2) แผนพัฒนา 
Call Center 

file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b3%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b3%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b2%5d.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

 2. กระบวนกำรสนับสนุน(Support Process) ประกอบด้วย 3 กระบวนการ 
ดังนี้      2.1 งานอ านวยการและบริหารงานศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร    

2.2 การจัดการความรู้  
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ของศูนย์สารสนเทศ และน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนา 
Call Center โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศ
สัมพันธ์  

 

2. มีการส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ/
หรือมติท่ีประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตามข้อ 1 

ศูนย์สารสนเทศได้วิเคราะห์จากสถิติรายงานการให้บริการทางโทรศัพท์แล้ว พบว่า ใน
แต่ละเดือนปัญหาที่ถามเข้ามายังศูนย์สารสนเทศเป็นปัญหาทางด้านงานทะเบียน
นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) แต่เจ้าหน้าที่บริการตอบค าถามไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ทันที ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการผิดหวังที่ไม่ได้ค าตอบ ซึ่งจากผลสรุปดังกล่าว ศูนย์
สารสนเทศจึงสรุปได้ว่า ความต้องการของผู้รับบริการต้องการข้อมูลทางด้านงาน
ทะเบียนทันที  

ศสท 6 - 2(1) บันทึกแจ้งสถิติ
ประจ าเดือน  

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและ/
หรือมติท่ีประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแล 

มีการจัดท าแผนพัฒนา Call Center เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการตอบค าถามและ
แก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลทางด้านงานทะเบียนตอบปัญหานักศึกษา 

ศสท 6 - 3(1) แผนพัฒนา
ระบบ Call Canter 

file:///D:/evidence/ศสท/สถิติการให้บริการ%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/สถิติการให้บริการ%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b3%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b3%5d.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้
ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไป
ปฏิบัติ 

มีการน าแผนพัฒนา Call Center ไปด าเนินการ ศสท 6 - 4(1) การด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ Call Center 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มี
การเปรียบเทียบกระบวนงานเก่ากับ
กระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงาน
ตามกระบวนงานที่ออกแบบหรือ
ทบทวนใหม่) และจัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

- - 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 4  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 
 
 

file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งของบปรับปรุง%20Call%20Center%5b2%5d.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 4.46 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

4.46  
ผลการด าเนินงาน 4.46  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

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. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน 

ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์สารสนเทศได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์สารสนเทศ จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์สารสนเทศ และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษา
ของศูนย์สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ศสท 8 - 1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
และ 2) การจัดท ารายงานการ 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา2558 มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งศูนย์สารสนเทศมีวิธีการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

ศสท 8 - 2(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
ศสท 8 - 2(2) จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 

file:///D:/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ%5b1%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ%5b2%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/
file:///D:/evidence/ศสท/
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ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA Online 

            1.1 มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
            1.2  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดย
จัดท าเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ  

2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย และรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศมีการน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนินงาน โดย
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ และส่งผลให้มีการพัฒนา 
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้   

       แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 

- แผนพัฒนา Call Center  

- โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน Call 
Center ต่างๆ  

 

 

ศสท 8 - 3(1) แผนพัฒนา
ระบบ Call Canter 
ศสท 8 - 3(2) ค าสั่งให้
บุคลากรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b4%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนพัฒนา%20ระบบ%20Call%20Canter%5b4%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b4%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/คำสั่งอบรม%5b4%5d.pdf
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4. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน 

ศูนย์สารสนเทศน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน ดังนี้ 

      1. มีการจัดท าแผนงานวิจัยระยะ 5 ปี  
2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการตอบค าถามนักศึกษาและ

ประชาชน  
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของศูนย์สารสนเทศ 
4. เพ่ิมช่องทางการให้บริการตอบค าถามนักศึกษาและประชาชน 

ศสท 8 - 4(1) แผนยุทธศาสตร์ 
5 ป ี 
ศสท 8 - 4(2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
ศสท 8 - 4(3) ตัวอย่างการ
ตอบค าถามผ่าน Facebook 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่
ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

- - 

 
ผลกำรประเมิน  

ปีการศึกษา 2558  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 4  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
 

file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b4%5d.pdf
file:///D:/evidence/ศสท/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%5b4%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แบบสอบสำรวจความพึงพอใจศูนย์สารสนเทศ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/แบบสอบสำรวจความพึงพอใจศูนย์สารสนเทศ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ตัวอย่างการตอบ%20Facebook.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ตัวอย่างการตอบ%20Facebook.doc

