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ค าน า 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558) ของศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าหรับ

รองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของ

หน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านการบริหารจัดการและด้านงบประมาณเป็นผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  

 แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ปี 2557 - 2558) จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์สารสนเทศที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 จนลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศต่อไป 

  

 

            (นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์) 
             หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ  
               30 กันยายน 2558 

 



สารบัญ  

                  หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า SAR                   
 1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร               1 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน               2 
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของหน่วยงาน              3 
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 5. สินทรัพย์ของหน่วยงาน               5 
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 7. งบประมาณ                 5 
 8. คู่เปรียบเทียบของหน่วยงาน               6 
 9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา            6 
  

ส่วนน า 2 ผลการประเมิน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารงาน              8 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน             17 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน             21 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้             25 
   
 
 



สารบัญ (ตอ่) 
                  หน้า 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา             29  
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน         30 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ            34 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน           35 
 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเอง  
 ตารางที่ ส. 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้             39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินของศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 เพื่อสะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน

จริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2557 (1กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 

2558) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการ

ประเมินครั้งนี้จึงได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2557 มีดังนี้  

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน                                   
           - ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน               
           - ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน                             
           - ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน                              
           - ตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้                           
           - ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา                            
           - ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน      
           - ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ                           
           - ตัวบ่งชี้ที่ 13 การด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน              



ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

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  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่การ

จัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงานก าหนดอย่าง

ครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ล่วงหน้า และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้างานศูนย์สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่การ

จัดตั้งหน่วยงานตามที่หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 

วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

ของศูนย์สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของศูนย์สารสนเทศตามที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม 

เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจน

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศสท 1 - 1(1) ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน 

ศสท 1 - 1(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2556-2560)ของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 1 - 1(4) รายงานการประชุมของศูนย์

สารสนเทศ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 16 ธ.ค.57 ครั้ง

ที่ 2/2558 วันที่ 3 ก.ย.58 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 

มี.ค.58  

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/19.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/3use.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/3use.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/6-1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/6-1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/6-1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/6-1.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 2. ด้านบริหารงาน 

ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ

ดูแล ติดตาม ให้ค าแนะน าวินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งหาชี้แจง

ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

กรรมการหรือคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือ

กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ

การใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้ มค่า เป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ศูนย์สารสนเทศก าหนดไว้ 

นอกจากนี้หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า โดยหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ มีการลง

นามในค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการ

การศึกษาพร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองฯ ต่ออธิการบดีและต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการ 

ศสท 1 - 1(5) บันทึกส่งชื่อบุคลากรไปอบรม  

ศสท 1 - 1(6) ค าสั่งให้บุคลากรของศูนย์ไปอบรม  

ศสท 1 - 1(7) บันทึกถึงส านักคอมฯ ขอสิทธิการ

ใช้โปรแกรมระบบทะเบียน 

ศสท 1 - 1(8) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  

ศสท 1 - 1(9) ค ารับรองการปฏิบัติการของศูนย์

สารสนเทศ  

ศสท 1 - 1(10) แผนที่ยุทธศาสตร์  

ศสท 1 - 1(11) ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดในแผบปฏิบัติราชการปี 2558  

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/20-2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/21.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/22.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/22.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/10.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/10.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/28%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/28%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/Strategy%20map2558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/42.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/42.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 การศึกษา ทุกรอบ 6 และ 12 เดือน ซึ่งหัวหน้าศูนย์
สารสนเทศได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร เพื่อเรียนรู้ในการใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียน 

2. จัดฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร Call Center”  
3. จัดฝึกอบรม “เทคนิคการสื่อสารและศิลปการบริการ” 

 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพ่ือ

แสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของหน่วยงานหรือ

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ก าหนดค่านิยมองค์กร 
โดยหัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออก
ถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม ดังนี้  

 

1. Synergy ร่วมแรงร่วมใจ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้
แสดงออกถึงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน โดยประสานงานข้อความ
ร่วมมือ การสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์และบุคลากรทุกๆ ฝ่าย พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก
ในทุกๆ ด้านจึงท าให้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้งานบริการ
นักศึกษาส าเร็จลุล่วงในทุกๆ ภาคการศึกษา  
2. Transparency ใฝ่คุณธรรม ศูนย์สารสนเทศได้แสดงออกถึง
ความเป็นผู้มีคุณธรรมด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรศูนย์สารสนเทศปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนขั้น 

ศสท 1 - 2(1) บันทึกขอใช้สิทธิโปรแกรม

สารสนเทศงานทะเบียน  

ศสท 1 - 2(2) ตัวอย่างบันทึกส่งถึงส านักทะเบียน

เพ่ือแจ้งปัญหาต่างๆ  

ศสท 1 - 2(3) ตัวอย่างบันทึกแจ้งชื่อบุคลากรเข้า

อบรม  

ศสท 1 - 2(4) ประกาศผลการประเมินขึ้นขั้น

เงินเดือน  

ศสท 1 - 2(5) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล 

evidence/ศสท/22%5b1%5d.pdf
evidence/ศสท/22%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/23.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/23.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/20.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/iscประกาศดีเด่นดีมาก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/iscประกาศดีเด่นดีมาก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/คำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล.pdf
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 เงินเดือนฯ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย

หลักเกณฑ์และใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2554 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการ

ก าหนดจ านวนวันลาและจ านวนครั้งของการลาในแต่ละรอบการ

ประเมินและยึดข้อบังคับ 

      3. Originality น าสิ่งใหม่ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้แสดงออก

ถึงการน าสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในกิจกรรมงานทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ 

การขอใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ

นักศึกษามาใช้เพื่อบริการตอบค าถามนักศึกษา 

       4. Ubiquitous Learning เรียนรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลา 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้แสดงออกถึงการเป็นผู้เรียนรู้ได้ ทุกที่ทุก

เวลา โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาต่อ 

อบรม/ศึกษา/ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง ความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก

หน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหน่วยงาน 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

 

ศสท 1 - 3(1) รายงานการประชุมประจ าวันพุธ  
ศสท 1 - 3(2) แบบสอบถามส่งถึงนักศึกษา 
ศสท 1 - 3(3) แผนพัฒนา Call Center  
ศสท 1 - 3(4) รายงานการประชุมของศูนย์
สารสนเทศ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/49.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/24.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/2.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/6-1%5b2%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/6-1%5b2%5d.pdf
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางในการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

1. บุคลากร การประชุมประจ าสัปดาห์ 
2. นักศึกษาและประชาชน แบบสอบถาม จดหมาย 

โทรศัพท์ e-mail  
  
ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศได้น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับไป

ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 
1. พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศเพ่ือบริการข้อมูล

ข่าวสารให้แก่นักศึกษาและประชาชน 
2. จัดท าแผนพัฒนา Call Center  
3. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมสารสนเทศงาน

ทะเบียน 
4. การจัดล าดับบุคลากรของศูนย์สารสนเทศที่ท างานดีเด่น

ประจ าเดือนด้านการรับโทรศัพท์  

ศสท 1 - 3(5) การจัด KM 

ศสท 1 - 3(6) ตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 1 - 3(7) ตัวอย่างเว็บบอร์ดศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 1 - 3(8) ตัวอย่างจดหมายของนักศึกษา 

ศสท 1 - 3(9) บอร์ดชื่นชมบุคลากร 

4. ผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

และผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
ศูนย์สารสนเทศผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานใน e – Performance 
 

 

ศสท 1 - 4(1) รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศ  

ศสท 1 - 4(2) บันทึกเสนอรองฯ (ส่งสถิติ

ประจ าเดือน)  

ศสท 1 - 4(3) รายงานการปฏิบัติงานราชการ  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/หน้าปก.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/11.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/12.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/25.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/บอร์ดชื่นชมบุคลากร.jpg
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/6-1%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/26.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/26.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/42%5b1%5d.pdf
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 2. มีการประชุมหัวหน้างานประจ าเดือน เพ่ือชี้แจงการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ  

      3. มีการรายงานปัญหาที่นักศึกษาสอบถามเข้ามา
ประจ าเดือนต่อรองอธิการบดีในก ากับ เพ่ือแจ้งปัญหาต่างๆ ของ
นักศึกษา 

 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

ศูนย์สารสนเทศมีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานกลาง คือ 
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่เก็บข้อมูล
และประมวลผลการประเมินผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มี
มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลการประเมินของ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศอยู่ในระดับ 3.50  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้อ านวยการมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่ามีการบริหารงานด้วยหลัก             
ธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 
มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. หลักประสิทธิภาพ 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและ 
 

ศสท 1 - 5(1) บันทึกส่งบุคลากรไปอบรม  

ศสท 1 - 5(2) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558  

ศสท 1 - 5(3) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 

2558 

ศสท 1 - 5(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ 

ศสท 1 - 5(5) การจัดล าดับบุคลากรของศูนย์

สารสนเทศที่ท างานดีเด่นประจ าเดือน  

ศสท 1 - 5(6) ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 

2558 

ศสท 1 - 5(7) รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์  

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/21%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/3use%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/48-2.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/48-2.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/27%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/บอร์ดชื่นชมบุคลากร%5b1%5d.jpg
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/บอร์ดชื่นชมบุคลากร%5b1%5d.jpg
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/36.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/36.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/6-1%5b4%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 
มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. หลักความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน

คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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 7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีการกระจายอ านาจ มอบอ านาจ การตัดสินใจในภารกิจของ

ศูนย์สารสนเทศ โดยการมอบอ านาจหน้าที่ให้หัวหน้างานบริการ
สารสนเทศปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ และมีการ
มอบหมายอ านาจให้คณะท างานต่างๆ ของหน่วยงาน ท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. หลักนิติธรรม 
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย และ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

9. หลักความเสมอภาค 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน 

โดยจะมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่างๆ โดย
ก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคนสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ    
1 สิทธิ 1 เสียง 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความ

คิดเห็นและมีฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระ
การประชุมต่างๆ ในการประชุมของหน่วยงาน 

 

 

 



ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเปา้หมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

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  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/ทบทวน 
SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/หรือผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
(Output) และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย 
และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2556 - 2560) ฉบับ
ปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีในก ากับ ในการ
วิเคราะห์และทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ของส านักทะเบียนและวัดผลในปีที่ผ่าน
มา โดยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของศูนย์สารสนเทศ พร้อม
ทั้งมีการก าหนดตัวชี้ด้านผลผลิต (Output) ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome) และค่าเป้าหมายของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 3 - 1(1) รายงานการประชุมครั้งท่ี 

10/2557 

ศสท 3 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี 

ศสท 3 - 1(3) รายงานการวิเคราะห ์SWOT  

ศสท 3 - 1(4) แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์

สารสนเทศ  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/29.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/29.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/1%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ตารางSWOT(เอกสารแนบ%201).pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/Strategy%20map2558%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/Strategy%20map2558%5b1%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้

และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การ

ปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับบุคลากร 

มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 
2560) ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง ไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของส านักทะเบียนและ
วัดผลที่มีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านักทะเบียนและวัดผล โดยน ามาถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับศูนย์/ฝ่าย และระดับบุคลากร
ของส านักทะเบียนและวัดผล  

  

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมี

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุม

ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักทะเบียนและวัดผล และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์สารสนเทศ 
อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และมีการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีรอบ 6 และ
รอบ 12 เดือน ด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี 

 ศสท 3 - 3(1) ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดในแบบปฏิบัติการปี 2558  

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียน 
 

ศสท 3 - 4(1) แผนพัฒนา Call Center  

ศสท 3 - 4(2) รายงานการด าเนินการตาม

แผนพัฒนา Call Center  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ก3-2558-12-32-1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/ก3-2558-12-32-1.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/2%5b3%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 
และวัดผล ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2558 
 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป

ประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือ

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีในปีถัดไป 

        ศูนย์สารสนเทศมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์สารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 

10/57  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 มาใช้ในการปรับปรุวแผน

ยุทธศาสตร์ การทบทวน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตาม

ตัวชี้วัด มาประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และมี

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือ

ใช้ในปีถัดไป  

  

6. มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance 

Projections) ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญของ

หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับที่

เทียบเคียงกันได้ 

- - 

 

 



ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

4 .00 
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

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  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง  โดยมีหัวหน้าศูนย์สารสนเทศเป็น
ประธานกรรมการ และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

ศสท 4 - 1(1) ค าสั่งบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม

บริบทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้  

ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน โดยระบุ
ประเภท และปัจจัยความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

ศสท 4 - 2(1) บสน.1 

ศสท 4 - 2(2) รายงานการประชุม  

ศสท 4 - 2(3) บันทึกขอทบทวนนโยบายการจ่าย

หนังสือใน OSS 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/27.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/30%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/6-1%5b5%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/37.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/37.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

- ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 

- ด้านความปลอดภัย  

- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  

- ความเสี่ยงตามบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

- หรือตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1. ความเสี่ยงด้านบริการนักศึกษา ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
ยังไม่สามารถน าระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ
นักศึกษาไปใช้ในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร เพ่ือสมัครหรือ
รับลงทะเบียนเรียนได้ ปัจจัยและความเสี่ยงเรื่องระบบบริการ
ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษายังไม่มีเพียงพอที่จะท าให้นักศึกษา
รับทราบสถานะการด าเนินการต่างๆ ทางด้านงานทะเบียน
นักศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง และปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง
ยังไม่สามารถก าหนดข้อตกลงการให้บริการและมาตรฐานการ
ให้บริการที่เป็นรูปธรรมได้ 

ศสท 4 – 2(4) รายงานของหน่วยตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับ OSS  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการ

จัดท าแผนและ/หรือมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูง และมีการด าเนินการตามแผนและ/หรือ

มาตรการนั้น รวมทั้งจัดส่งรายงานตามก าหนดของ

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
ศูนย์สารสนเทศได้น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง พร้อม
ทั้งจัดล าดับความเสี่ยง จ าแนกเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ า – 
ระดับสูงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง    โดยก าหนดวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก 4T  (Take Treat 
Transfer และ Termanate) รวมทั้งก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงไว้
อย่างชัดเจน  และมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศได้จัดท ารายงานการปฏิบัติการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 

 

ศสท 4 - 3(1) บสน.2  

ศสท 4 - 3(2) รายงานการประชุมความเสี่ยง 

ครั้งที่ 2 

ศสท 4 - 3(3) บสน. 1 

ศสท 4 - 3(4) บันทึกฯจัดส่งรายงาน 

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/31%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมบริหารความเสี่ยงสุดท้าย.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมบริหารความเสี่ยงสุดท้าย.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/30.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/บันทึกการจัดส่ง%20บสน1%20บสน2%20ปี2558.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 งบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.2) และจัดส่งรายงานไปยัง

กองแผนงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  

 

4. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหาร

ความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยมีระดับของความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม 

ศูนย์สารสนเทศมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานโดยจัดท ารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 (บสน.2) และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรายงาน

ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของศูนย์สารสนเทศต่อรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร

องค์การและวิเทศสัมพันธ์และอธิการบดี รอบ 6, 9 และ 12 

เดือน ผ่านระบบ e-Performance 

ศสท 4 - 4(1) บสน.2  

ศสท 4 - 4(2) รายงานการประชุมความเสี่ยง 

ครั้งที่ 2  

ศสท 4 - 4(3) รายงาน ก3 

ศสท 4 - 4(4) รายงาน ก2 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

ศูนยส์ารสนเทศได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี

ถัดไป ดังนี้  

1. คงความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงเดิมไว้ เนื่องจากความเสี่ยง

ยังไม่หมดไป 

 

ศสท 4 - 5(1) รายงานการประชุมคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 

ศสท 4 - 5(2) บสน.1 ปี 2559 

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/31%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/รายงานการประชุมบริหารความเสี่ยงสุดท้าย%20ครั้งที่%202.doc
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  
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  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 พันธกิจ 

1. ศูนย์สารสนเทศ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานศูนย์สารสนเทศครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2557 ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนเพ่ือบริการตอบค าถามนักศึกษาสอดคล้องกับแผน 
 

ศสท 5 - 1(1) รายงานการประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 
ธันวาคม ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 

evidence/ศสท/5-1(1)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%201%5b5%5d.pdf
evidence/ศสท/5-1(1)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%201%5b5%5d.pdf
evidence/ศสท/5-1(1)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%201%5b5%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 1 และ 4 พันธกิจที่ 1 ความว่า
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ เพ่ือสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความว่า 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการได้จริง และ 3.1.3 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจบริการของ
หน่วยงาน เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ความว่าเพื่อให้มีระบบบริการ
การศึกษาและนักศึกษาที่เข้าถึงได้สะดวก รวยเร็วและระบบ
สนับสนุนนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน   

ศสท 5 - 1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ศสท 5 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 ศูนย์สารสนเทศได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะตามประเด็นความรู้ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนเพ่ือบริการตอบค าถามนักศึกษาเป็นบุคลากร 
ให้บริการข้อมูลตอบค าถามนักศึกษาทางโทรศัพท์ e-mail, 
Webboard, Facebook และให้บริการด้วยตนเองที่
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร จ านวน 38 คน 

ศสท 5 - 2(1) รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
ศสท 5 - 2(2) รายงานการประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 วาระท่ี 2 เรื่อง
เพ่ือพิจารณา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 มีการจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนเพ่ือบริการตอบค าถามนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้แก่ 
1) ประเด็นความรู้เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนเพ่ือ
บริการตอบค าถามนักศึกษา ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 
  

ศสท 5 - 3(1) รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรม  
ศสท 5 - 3(2) รายงานการประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 
ศสท 5 - 3(3) การใช้ระบบสารสนทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-1(3)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-1(3)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-1(2)แผนยุทธศาสตร์%20ศูนย์สารสนเทศ%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.2556-2560).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-1(2)แผนยุทธศาสตร์%20ศูนย์สารสนเทศ%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.2556-2560).pdf
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http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-2(2)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%202-2558.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-2(2)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%202-2558.pdf
evidence/ศสท/5-2(1)รายชื่อบุคคลากรที่เข้ารับการอบรม%5b3%5d.pdf
evidence/ศสท/5-2(2)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%202-2558%5b1%5d.pdf
evidence/ศสท/5-2(2)รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่%202-2558%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-3(3)การใช้ระบบสารสนทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/5-3(3)การใช้ระบบสารสนทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา.docx


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ 
อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า ชั้น 3 
2) ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 1 
ราย คือ นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์ 
3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 38 ราย 
4) มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 2 โดยจัดท าเป็นคู่มือด้วย
วิธีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรม และข้อ
ซักถามของผู้เข้าร่วม ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 

ศสท 5 - 3(4) แบบบันทึกประเด็นความรู้ฯ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่

ดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

4.1 ศูนย์สารสนเทศ มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนจากเว็บไซต์ 
https://regis.stou.ac.th/STOU/ รวมทั้งได้รวบรวมความรู้
จากบุคลากรในหน่วยงานที่มีความช านาญในการใช้โปรแกรม
โดยน ามาท าเป็นคู่มือ 
4.2 มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
เพ่ือน าความรู้ของแต่ละคนมาช่วยกันจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี โดย
อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน 
4.3 มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนเพ่ือบริการตอบค าถาม ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ 
 
 

ศสท 5 - 4(1) การใช้ระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและงานบริการการศึกษา 

ศสท 5 - 4(2) หนังสือเชิญวิทยากรและตอบรับ

จากส านักทะเบียนและวัดผล 

ศสท 5 - 4(3) การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/40.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/การใช้ระบบสารสนทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/การใช้ระบบสารสนทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/50.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/50.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/51.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 สารสนเทศ  http://www.stou.ac.th/thai/Offices/opr/info
rmation/  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2558 
4.4 หน่วยงานได้น าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นคู่มือแจกให้กับบุคลากรเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานและน าเข้าไปใช้ในระบบ KB  เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2558 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ

ปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

หลังจากท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนและ
วัดผลแล้ว ศูนย์สารสนเทศได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม เพื่อ
ช่วยกันน าความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยน น ามาจัดท าคู่มือการ
ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและแนวปฏิบัติที่ดี และ
หลังจากนั้น ได้เริ่มน าระบบสารสนเทศงานทะเบียนมาใช้เพ่ือ
บริการตอบค าถามนักศึกษาตามข้ันตอนที่อยู่ในแนวปฏิบัติที่ดี  

ศสท 5 - 5(1) ศสท 5 - 5(1) แนวปฏิบัติที่ดี 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

http://www.stou.ac.th/thai/Offices/opr/information/
http://www.stou.ac.th/thai/Offices/opr/information/
evidence/ศสท/แนวปฏิบัติที่ดี%5b1%5d.pdf


ตัวบ่งชี้ท่ี 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

เกณฑ์การประเมิน  

สูตรการค านวณ : 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม/ปี x 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด  

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา >= 40 ชม/ปี 8.00 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 8.00 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  



ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

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  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานหลัก (Core 
Process) เพ่ือปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานบริการตอบค าถามและ
ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน ซึ่งค าถามที่ถามเข้ามาส่วน
ใหญ่จะเป็นค าถามด้านงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์สารสนเทศ
ไม่สามารถตอบค าถามเหล่านั้นได้ทันที เนื่องจากขาดข้อมูลหรือ
ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาของระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการศูนย์สารสนเทศจึงต้องวิเคราะห์ ทบทวน กระบวนการ
ท างาน ในการนี้ จึงมีการประชุมหารือกันและแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 

ศสท 7 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี 

ศสท 7 - 1(2) รายงาน AE 

ศสท 7 - 1(3) แผนพัฒนา Call Center  

ศสท 7 - 1(4) รายงานการประชุมของศูนย์

สารสนเทศ 

evidence/ศสท/1%5b2%5d.pdf
evidence/ศสท/
evidence/ศสท/2%5b1%5d.pdf
evidence/ศสท/6-1%5b6%5d.pdf
evidence/ศสท/6-1%5b6%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 2 
กระบวนการ ดังนี้ 

1.1 ให้บริการตอบค าถามและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาและประชาชน 

1.2 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและ
ประชาชน    

2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้ 

2.1 งานอ านวยการและบริหารงานศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร    

2.2 การจัดการความรู้  
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของศูนย์สารสนเทศ และน า
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนา Call Center โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและ
วิเทศสัมพันธ์  

 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1 

ศูนย์สารสนเทศได้วิเคราะห์จากสถิติรายงานการให้บริการทาง
โทรศัพท์แล้ว พบว่า ในแต่ละเดือนปัญหาที่ถามเข้ามายังศูนย์
สารสนเทศเป็นปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาเป็นส่วน 
 

ศสท 7 - 2(1) บันทึกแจ้งสถิติประจ าเดือน  

evidence/ศสท/26%5b1%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 ใหญ่ (ร้อยละ 90) แต่เจ้าหน้าที่บริการตอบค าถามไม่สามารถ

ตอบค าถามได้ทันที ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการผิดหวังที่ไม่ได้ค าตอบ ซึ่ง

จากผลสรุปดังกล่าว ศูนย์สารสนเทศจึงสรุปได้ว่า ความต้องการ

ของผู้รับบริการต้องการข้อมูลทางด้านงานทะเบียนทันที  

 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้รับบริการและ/หรือมติที่ประชุมที่

ส าคัญ/กฎหมายที่ส าคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบ

จากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

มีการจัดท าแผนพัฒนา Call Center เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ

บริการตอบค าถามและแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูล

ทางด้านงานทะเบียนตอบปัญหานักศึกษา  

ศสท 7 - 3(1) แผนพัฒนา Call Center 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 

ไปปฏิบัติ 

มีการน าแผนพัฒนา Call Center ไปด าเนินการ ศสท 7 - 4(1) รายงานการด าเนินการตาม

แผนพฒันา Call Center 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ได้ออกแบบ/

ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบ

กระบวนงานเก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม

กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) และจัดท า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

   

 

 

evidence/ศสท/2%5b2%5d.pdf
evidence/ศสท/
evidence/ศสท/


ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 4  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 5 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

5.00 
ผลการด าเนินงาน 5 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2557 (1 ก.ย. 57 - 31 ส.ค. 58)  

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  

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์สารสนเทศได้มีการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์

สารสนเทศ จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของศูนย์สารสนเทศ และมีการทบทวนนโยบาย

การประกันคุณภาพศึกษาของศูนย์สารสนเทศให้สอดคล้องกับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

ศสท 13 – 1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท 13 – 1(2) รายงานการประประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  

 



เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ

รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 

Online 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2557 มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ตาม
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งศูนย์สารสนเทศมีวิธีการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

1.2  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป

ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนยกระดับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ  

2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และรายงาน
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 

ศสท 13 - 2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า

รายงานประเมินตนเอง (SAR) 

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/44%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/44%5b1%5d.pdf


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผน

ยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

หน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศมีการน าผลการประเมินคุณภาพไป

ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์สารสนเทศ และส่งผลให้มีการพัฒนา 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

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

- แผนพัฒนา Call Center  

- โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน Call Center ต่างๆ  

ศสท 13 – 3(1) แผนพัฒนา Call Center  

ศสท 13 – 3(2) รายงานผลการด าเนินการตาม

แผนพัฒนา Call Center  

ศสท 13 – 3(3) ค าสั่งให้บุคลากรอบรม 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างาน 

ศูนย์สารสนเทศน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการท างาน ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนงานวิจัยระยะ 5 ปี  

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการตอบ

ค าถามนักศึกษาและประชาชน  

3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของ

ศูนย์สารสนเทศ 

4. เพ่ิมช่องทางการให้บริการตอบค าถามนักศึกษา

และประชาชน 

ศสท 13 - 4(1) แบบประเมินความพึงพอใจ  

ศสท 13 - 4(2) ผลประเมินความพึงพอใจ  

ศสท 13 - 4(3) แผนที่ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์

สารสนเทศ  

ศสท 13 - 4(4) การจัด KM 

ศสท 13 - 4(5) ตัวอย่างการตอบค าถามผ่าน 

Facebook  

file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/24%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ%20Call%20Center%20ปี%2058%20(รอบ%209%20เดือน).doc
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/1%5b3%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/1%5b3%5d.pdf
file:///C:/Users/priccsir/Downloads/evidence/ศสท/หน้าปก%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/Facebook%20U.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/ศสท/Facebook%20U.doc


เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ

สรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ 

   

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

4.00  
ผลการด าเนินงาน 4  

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเอง  

 ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์สารสนเทศได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจ
ของหน่วยงานสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 5 5 
2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน   
3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 5 4 
4 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5 5 
5 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5 
6 ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 5 

7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

4 4 

8 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 5 
9 ตัวบ่งชี้ที่ 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 4 4 
 เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  4.62 

 

 
 


