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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน 
  ศูนย์สารสนเทศ 
 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
  อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า ชั้น 3  
 
 1.3 ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศข้ึน เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยการรวมหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและตอบค าถามนักศึกษา 2 หน่วยงานไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
หน่วยบริการตอบค าถามนักศึกษา    ส านักบริการการศึกษาและบางส่วนของหน่วยค าร้องส านักทะเบียนและวัดผลเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารและตอบค าถาม
ต่าง ๆ  ให้กับผู้สอบถามเข้ามาทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยพยายามที่จะจัดระบบการบริการในลักษณะของการบริการที่ เสร็จสิ้นภายในหน่วยงานเดียว ( One Stop 
Services)  

ในการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีมาชว่ยในการบริการ อาทิ  เร่ือง  ฐานข้อมูลต่าง ๆ อปุกรณ์การสื่อสาร  เป็นตน้      
จึงท าให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 

ปัจจุบนัศูนยส์ารสนเทศให้บริการข้อมูล ข่าวสารและตอบค าถามต่าง ๆ ให้กับผู้สอบถามเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โทรศัพท์ (Call Center) 
2. จดหมาย   
3. E-mail 
4. Web-board 
5. Twitter 
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6. Facebook 
7. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   ในการจัดนิทรรศการและการให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ  รวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ในอนาคตศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทของการเป็นศูนย์สารสนเทศ ( Information Center) ที่สมบูรณ์   โดยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมในด้าน
ต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการข้อมูล  ข่าวสารของมหาวิทยาลัยกว้างขวางขึ้น อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ 
แนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพนูวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางและต้นแบบของสถาบนัอุดมศึกษาระบบการศึกษาทางไกลในการติดต่อสื่อสาร  และให้บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จแก่นักศึกษา   และผู้สนใจด้วยบริการที่
ประทับใจ 
  
 วัตถุประสงค ์
   1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล ข่าวสารและตอบค าถามแก่ผู้สอบถามมาโดยผา่น ช่องทาง / สื่อต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  
   3. เป็นการสง่เสริมให้ระบบการบริการข้อมูล ข่าวสารของมหาวทิยาลัยเปน็เอกภาพ และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   4. เป็นการให้บริการสารสนเทศนอกสถานที่ให้เข้าถึงนักศึกษาและชุมชน 

5. ท าหนา้ที่รวบรวมปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน  
 3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ศูนย์สารสนเทศ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ซึ่งแต่ละงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานธุรการ 
มีหน้าที่และภารกิจเก่ียวกับธุรการ สารบรรณ และการบริหารทัว่ไป ซึ่งมีขอบเขตงานเก่ียวข้องกับงานสารบรรณ  การเงิน  และงบประมาณ  งานบุคคล งานคลัง 

และพัสดุ รวมทัง้งานธุรการและบริหารทั่วไป 
 

2. งานบริการสารสนเทศ 
                 มีหน้าที่และภารกิจในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบค าถามแก่ผู้ทีสอบถามเข้ามา ผา่นช่องทาง/สื่อต่าง ๆ ดงันี้ 

1. โทรศัพท์ (Call Center)   
2. จดหมาย   
3. E-mail 

ศูนยส์ารสนเทศ 

ดร.ราวดี ปฏิวติัวงศ ์

งานขอ้มูลและพฒันาระบบ 

นางสมแพง งามสนิท 

งานบริการสารสนเทศ 

นางสุพตัรา งามกิจปราโมทย ์
งานธุรการ 

นางสิริเนตร ไชยนุวงศ ์
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4. Web-board 
5. Twitter 
6. Facebook 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสารสนเทศโดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจในการน ารถประชาสัมพนัธ์เคลื่อนที่ไปให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ตามชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการตามสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบริการข้อมูลและตอบค าถามนอกสถานที่ 
 

3. งานข้อมูล และพัฒนาระบบ 
  มีหน้าที่และภารกิจในการควบคุมระบบ Call Center   และการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ   ในคอมพิวเตอร์การตรวจสอบ และพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเป็น 

ปัจจุบันท าหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ส าหรับการให้บริการ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่จัดท าคู่มือ/แนวตอบในการตอบค าถามเรื่องต่าง ๆ 
อีกทั้งท าหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ  
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                                                        แผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายใน 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดี 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

         หวัหนา้งานธุรการ 

   นางสิริเนตร  ไชยนุวงศ ์

 

         งานบริการสารสนเทศ 

   นางสุพตัรา  งามกิจปราโมทย ์

  หวัหนา้งานขอ้มูลแลพฒันาระบบ 

      นางสมแพง  งามสนิท 

       หน่วยจดหมาย   Web – board   
       E-mail   Facebook   Twitter 

        นางสุพตัรา   งามกิจปราโมทย ์

                   หน่วยโทรศพัท ์

             นางปาณิสรา ชนุดรัมย ์

   คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

         หวัหนา้ศูนยส์ารสนเทศ 

           ดร.ราวดี  ปฏิวติัวงศ ์

         หน่วยรถประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี 
                       นางจารี บวัศรี 
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3.2 ผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2553 ผู้บริหารศูนย์สารสนเทศ   ประกอบดว้ย 

1. หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ      ดร.ราวดี  ปฏิวัติวงศ ์
2. หัวหน้างานบริการสารสนเทศ     นางสุพัตรา  งามกิจปราโมทย์ 
3. หัวหน้างานข้อมูลและพฒันาระบบ นางสมแพง  งามสนทิ 
4. หัวหน้างานธุรการ   นางสิริเนตร  ไชยนุวงศ์ 

 
 
4. บุคลากร  
        ในปีการศึกษา 2553 มีบคุลากรปฏิบัติการจ าแนกได้ดังนี้             
  

ประเภทบุคลากร จ านวน/หน่วย : คน 

ข้าราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 
ลูกจ้างประจ า 7 
ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน 24 
ลูกจ้างชัว่คราวรายวนั 4 

รวม 36 
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5. งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

            หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได ้

งบบุคลากร 3,738,100 
งบด าเนนิงาน 1,327,700 
งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจา่ยอื่น  

รวมทั้งสิ้น 5,065,800 
ที่มา : กองแผนงาน  

6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ศูนย์สารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโนบายการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในด้วยการท าหน้าที่ประสานงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน มีการประเมินตนเองและจัดท ารายงานส าหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย 
 

ในปีงบประมาณ 2553  ศูนย์สารสนเทศ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด รวม 3 องค์ประกอบ คือ 
  องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบง่ชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับตอ่การประเมินคุณภาพภายนอก 
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนด าเนนิการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน 
ตลอดจนมี ก ระบวนการพัฒนากลยุ ท ธ์ แผน
ด า เนินงาน  และมีการก าหนดตัวบ่ งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ 
ทุกภารกิจ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ควรวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่สอดคล้องกับงาน
ของศูนย์สารสนเทศให้มากข้ึน 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วิเคราะห์ SWOT ของ
ศูนย์สารสนเทศ 
ผู้ รับผิดชอบ  หั วหน้ าศูนย์สารสนเทศ และ
คณะท างานประกันคุณภาพของศูนย์สารสนเทศ 
 

ธันวาคม  2553  ศสท. 1.1-1(1)  
     รายงานสรุปการวิเคราะห์     
     SWOT ของศูนย์สารสนเทศ 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การพฒันาสถาบนั สู่องค์การเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  ควรเน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากรใน 
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้การเกิดการขับเคลื่อน 
ของคณะท างานฯ อย่างแท้จริงและเพื่อให้ระบบการ
ด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศพัฒนามากยิ่งขึ้น 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   ศูนย์สารสนเทศส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การอบรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้
และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ศูนย์สารสนเทศเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โดยการแต่งตั้งให้บุคลากรร่วมเป็น 
 

พฤศจิกายน  2553 ศสท. 7.3-1(1)  
   บันทึกแจ้งการส่งบุคลากร 
   เข้ารับการอบรมในเร่ืองต่างๆ  
ศสท.7.3-1(2) 
   ค าสั่งแต่ตั้งคณะท างานต่าง ๆ 
   ได้แก่ 
   - คณะท างานการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา 
   - คณะท างานบริหารความเสีย่ง 
     และการควบคุมภายใน 
   - คณะท างานการจัดการความรู้ 
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ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

 (ต่อ...) 
คณะท างานในด้านต่าง ๆ ได้แก่คณะท างานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน คณะท างานการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้คณะท างานดังกล่าวได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
ผู้รับผิดชอบ    หัวหนา้ศูนยส์ารสนเทศ   และ
บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ 
 

  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. ควรพัฒนาการด าเนินงานให้มีลักษณะเชิงรัก 
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ บริหารและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ศูนย์สารสนเทศมบีุคลากรทีม่ีความรู้ความ 
สามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการท างานมา
เป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นทนุบุคลากรที่ ส าคัญ จึงควร
ใช้ Strategy Map เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
1. กิจกรรมพัฒนากระบวนงานการพัฒนา      
Call Center ศูนย์สารสนเทศได้พัฒนา
กระบวนงานการให้บริการของ Call Center ใน
เชิงรุกด้วยการออกแบบกระบวนงานการให้บริการ
ใหม่เพื่อลดรอบเวลาของการให้บริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน 
2. ในการพัฒนากระบวนงานดังกล่าวได้ใช้วงจร 
PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการในการประกันคุณภาพ
มาใช้ได้แก่ P : วางแผนออกแบบกระบวนงาน  
D: น ากระบวนงานที่ออกแบบไว้ไปใช้ในการ
ให้บริการ 

เมษายน  2554 ศสท. 9.1-1(1) 
     คู่มือการปฎิบัติงานของ 
     ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 9.1-1(2)  
     รูปแบบกระบวนงานการ 
     ให้บริการ 
ศสท. 9.1-1(3)  
     รายงานผลการประเมินความ 
     พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศสท. 9.1-1(4)  
     แผนที่ยุทธศาสตร์  
     (Strategy Map)  
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ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

(ต่อ...) 
บุคลากรให้ สามารถปฏบิัติงานตอบสนองภารกิจ 
   และเป้าหมายคุณภาพของศูนย์ฯ   ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของมหาวิทยาลัย 

 C: มีการประเมินผลการได้รับบริการตาม
กระบวนงานที่ออกแบบไว้จากผู้รับบริการ 
 A: น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศได้ใช้ Strategy Map 
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและอบรมเทคนิค/
ทักษะต่าง ๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่ง
พัฒนาบุคลากรรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ที่น ามาใช้ในการบริการร่วมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา
องค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ได้
มาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริการที่ทันสมัย 
ผู้ รับผิดชอบ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ และ
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 
 

  

 
หมายเหตุ - ให้น าผลการประเมินตัวบ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน  หรืออาจน าข้อเสนอแนะที่มีนัยส าคญัมาก าหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา

หน่วยงานตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 

 
 


