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ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
การประเมินตนเอง  ของศูนย์สารสนเทศ  ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย   เป็นการประเมินผล    การด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2553  เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ  2553            
(1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก  
นอกจากนั้นในการประเมินครั้งนี้ได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพตามภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ 2553   มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

 
 

1. ศูนย์สารสนเทศมีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยครอบคลุมระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2556 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ และได้ผ่านการ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย พร้อมกับได้มีการถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเมื่อได้มีการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์
สารสนเทศได้มีการทบทวนแผน ใหม่ และจัดท าฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2557 ขึ้น  

ศสท. 1.1-1(1)  
      แผนกลยุทธของศูนย์สารสนเทศ 
      ระยะ 5 ปี (2552-2556) 
ศสท. 1.1-1(2)  
      แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553  
ศสท. 1.1-1(3) 
      แผนฉบับปรับปรุง (Rolling Plan)  
      ระยะ 5 ปี (2553-2557)  
   

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ

สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
 ศูนย์สารสนเทศมีการก าหนดคณะท างานในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของศูนย์

เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและรับผิดขอบโดยตรง 
      ซึ่งในแผนกลยุทธดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน    

ศสท. 1.1-2(1)  
     แผนกลยุทธ์ของศูนย์สารสนเทศ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานด้านการ
สนับสนุน 

      ศูนย์สารสนเทศมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  
(strategy Map) ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ   

ศสท. 1.1-3 (1)  
     Strategy Map ของศูนย์สารสนเทศ 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

     ศูนย์สารสนเทศมีการก าหนดตัวบ่งชี้พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ไว้ในแผน
กุลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งสอดคล้องกับค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

ศสท. 1.1-4(1)  
      แผนกลยุทธ์ของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 1.1-4(2)  
      แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ศสท. 1.1-4(3) 
     ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามข้อ 3 

     ศูนย์สารสนเทศมีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และค ารับรอง
ปฏิบัติราชการประจ าปีอยา่งครบถ้วน   

ศสท. 1.1-5(1)  
     รายงานการปฏิบัติราชการประจ าปี  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

     ศูนย์สารสนเทศมีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และมีการรายงานผลของตัวชี้วัดและข้อมูลการด าเนินงานประจ าปี 

ศสท.1.1-6(1)  
     รายงานการปฏิบตัิงาน 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  

     ศูนย์สารสนเทศมีการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และน าเสนอรายงานผู้บริหารให้ทราบในรอบ 3, 6, 9, 12 เดือน  

ศสท. 1.1-7(1)  
     รายงานการปฏิบตัิราชการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 

และข้ อ เสนอแนะของ ที่ ประชุ ม
ผู้บริหารหน่วยงานไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

     ศูนย์สารสนเทศไดน้ าข้อเสนอแนะจากการรายงานผูบ้ริหารไปปรับปรุงแผน      
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปีในรอบต่อไป 

ศสท. 1.1-8(1) 
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
  
 
  เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
 4 

ผลการด าเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.3(11)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ Call Center เพื่อการบริการนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
(ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของหน่วยงาน) 

 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีกา รส า ร วจความต   องการของ

ผู  รับบริการ 
              ศูนย์สารสนเทศมีการส ารวจความต้องการในการรับบริการจากนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  โดยวิธีการสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง และการส่งแบบสอบถาม ซึ่ง
การได้ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินการของ PMQA จากผลการส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการในส่วน
ของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบปัญหาผู้รับบริการมีความต้องการในประเด็นที่
ส าคญัดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มจ านวนคู่สายใน Call Center ให้มากข้ึนเพื่อ
แก้ปัญหาติดต่อไม่ได้เพราะสายไม่ว่าง 

2. ขยายเวลาการให้บริการข้อมูลและตอบปัญหาของ Call Center        
24 ชั่วโมง เนื่องจากผู้รับบริการบางคนไม่สะดวกในการติดต่อช่วงเวลา
ท าการของมหาวิทยาลัย 

3. ต้องการให้มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาการโอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ควรให้มีจุดบริการเพียงจุดเดียว 

4. เพิ่มช่องทางการให้บริการให้หลากหลายมากขึ้น 
 
 

ศสท. 1.1.3(11)-1(1)  
       แบบสอบถามความต้องการและ
ความพึงพอใจ  ในการรับบริการ 
ศสท. 1.1.3(11)-1(2)  
       รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจและความต้องการในการรับบริการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) 

ระบบ Call Center ของศูนย์
สารสนเทศกับระบบ Call Center 
ของหน่วยงานภายนอก 

  ศูนย์สารสนเทศมีโครงการศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน Call Center     
อีกทั้งเพื่อให้บุคลากร Call Center ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ของการปฏิบัติงาน        
Call Center   ที่มีประสิทธิภาพโดยได้ไปศึกษาดูงาน Call Center ของ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)  

                จากนั้นได้น าประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นมา
ท าการเทียบเคียง (Benchmarking) ในด้านต่าง ๆ กับ Call Center ของ           
ศูนย์สารสนเทศ  เพื่อจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการพัฒนา Call Center ของ
ศูนย์สารสนเทศต่อไป  

                จากผลการเปรียบเทียบ (Benchmarking) การให้บริการ Call Center ของ
บริษัท TOT และ Call Center ของ มสธ. มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

                ผลการเปรียบเทียบ Call Center ของ มสธ. กับ Call Center ของ TOT 
สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร 
มสธ.  : จ านวนเจ้าหน้าที่ Call Center มีจ านวนจ ากัดท าให้ไม่เพียงพอต่อ   

     การบริการ 
                  TOT :  จ านวนเจ้าหน้าที่ Call Center มีจ านวนมากประมาณ 400 คน 
     ซึ่งแบ่งเป็นช่วงเวลา (เป็นกะ) ช่วงละประมาณ 100 คน 

2. เวลาในการให้บริการ 
                 มสธ.  :  ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-19.30 น. ของทุกวัน 
                TOT  :  ให้บริการ  24 ชั่วโมง 
 

ศสท. 1.1.3(11)-2(1)  
        โครงการศึกษาดูงาน  Call Center     
        ของหน่วยงานภายนอก 
ศสท. 1.1.3(11)-2(2)  
       รายงานผลการเทียบเคียง  
       (Benchmarking)  ระหว่าง  
       Call Center ของหน่วยงานภายนอก      
       และ Call Center ของ 
       ศูนย์สารสนเทศ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) 

ระบบ Call Center ของศูนย์
สารสนเทศกับระบบ Call Center 
ของหน่วยงานภายนอก  (ต่อ....) 

3. การพัฒนาบุคลากร 
 มสธ.  :  เน้นการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านข้อมูลเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง    
 TOT   :  เน้นการฝึกอบรมทางด้านการสื่อสาร(การพูด) เป็นส าคัญอย่าง                                    

     ต่อเนื่อง 
4. ระบบการบริหารจัดการในระบบ Call Center 

4.1   Supervisor 
                         มสธ.  :  Call Center ของ มสธ. จะมี Supervisor 1 คน  
     ต่อเจ้าหน้าที่ 40 คน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนบุคลากร 
                          TOT  :  Call Center ของ TOT จะมี Supervisor 1 คน      
     ต่อเจ้าหน้าที่ 10 คน ท าให้การให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว 

4.2   การจัดกลุ่ม Agent (เจ้าหน้าที่) Call Center 
   มสธ.  :   เจ้าหน้าที่ Call Center ทุกคนจะตอบทุกประเด็น   

     ปัญหาเหมือนกันหมดไม่ได้แยกกลุ่มตามความช านาญเฉพาะทาง     
                          TOT  :  เจ้าหน้าที่ Call Center มีจ านวนมากจึงสามารถ 
     จัดแยกกลุ่ม Skill Set ตามความรู้ความสามารถเฉพาะทางได้ 

 4.3   การจัดช่วงเวลาพักในการปฏิบัติ 
                            มสธ. :   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดตั้งแต่ 08.00-16.30 น.  
      เนื่องจากมีจ านวนคนจ ากัด  
                          TOT  :  เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานทุก 2 ชั่วโมง จะพักคนละ  
      30 นาที ท าให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย ไม่เครียด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) 

ระบบ Call Center ของศูนย์
สารสนเทศกับระบบ Call Center 
ของหน่วยงานภายนอก (ต่อ...) 

5. สถานที่/บรรยากาศการท างาน 
5.1 สถานที่ปฏิบัติงาน 

                            มสธ.  :  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะนั่งปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกับ  
     หัวหน้า 
                            TOT  :  จัดสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนในแต่ละคนโดยมี 
      ฉากกั้นกันเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงานของแต่ละคน เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง 

5.2 สถานที่พักผ่อน 
                            มสธ.  :  ไม่มีสถานที่หรือห้องพักในช่วงพักแต่ละช่วงเวลา 
                            TOT  :  ในช่วงพัก 30 นาที (ทุก 2 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่สามารถเข้า      
    ไปพักผ่อนในห้องพักผ่อนเฉพาะที่จัดไว้ แยกจากห้องปฏิบัติงาน Call Center ซึ่งเป็น 
    ห้องที่มีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มุมกาแฟ ห้องกีฬาในร่ม เป็นต้น  

6. ด้านการบริหารข้อมูล 
    มสธ.  :  ต้องอาศัยข้อมูลกลางและของหน่วยงาน ซึ่งมีปัญหาใน 

     เรื่องการปรับปรุงข้อมูล (Update) ช้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
                      TOT  :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ  
     เช่น 1111 (หน่วยบริการข้อมูลภาครัฐ) ท าให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้อง Update  
     ข้อมูลให้ TOT อย่างต่อเนื่อง 

 

3. มีการจัดท ามาตรฐานที่ ดี ในการ
ให้บริการลูกค้า 

   ผลจากการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหว่าง Call Center ของหน่วยงาน
ภายนอก และ Call Center ของศูนย์สารสนเทศ ได้น ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการของ Call Center ของศูนย์สารสนเทศ 

                  นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้มีการจัดท ามาตรฐานเวลาในการให้บริการ
ตอบค าถามให้กับผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้น ความรวดเร็วที่ผู้รับบริการจะได้รับจากการ 

 

ศสท. 1.1.3(11)-3(1)  
       มาตรฐานการให้บริการรวมทั้ง 
       มาตรฐานเวลาในการตอบค าถามใน 
       แต่ละประเด็น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการจัดท ามาตรฐานที่ ดี ในการ

ให้บริการลูกค้า (ต่อ...) 
     ใช้บริการของ Call Center ของศูนย์สารสนเทศ โดยการก าหนดมาตรฐานเวลาตั้งแต่

เริ่มรับสาย การสนทนากับนักศึกษา ไปจนถึงการจบสาย ก าหนดเวลามาตรฐานการ
ให้บริการตลอดการสนทนา 1 สาย ภายในเวลาไม่เกิน 3.00 นาที  รวมทั้งมาตรฐาน
เวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน และเรื่องต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติให้
เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของการให้บริการผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากการใหบ้ริการ Call Center 

 

4.  มีการท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ Call Center ที่ได  รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

                    ศูนย์สารสนเทศมีการวิเคราะห์ SWOT ของการปฏิบัติงาน Call Center  และ
ได้น าผลการวิเคราะห์มาเทียบเคียงกับมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข้อ 3  
เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน        Call Center โดยใน
แผนเพิ่มประสิทธินี้จะมุ่งเน้นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โปรแกรมในระบบ Call Center  
ที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพและสมบูรณ์มากขึ้น 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ  กลไกซึ่งเป็นกระบวนการในการปฏิบัติ 
งานของ Call Center เพื่อลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้พัฒนาให้มีระบบการติดตามและการช่วยเหลือผู้รับบริการให้ได้รับข้อมูล/
ค าตอบตามที่ต้องการอย่างครบถ้วนและรวดเร็วมากขึ้น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน Call Center ทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถ  เทคนิคทักษะต่าง ๆ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน   การสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการที่ดี 

4. การบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ 
5. ก าหนดแนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการ  

ของผู้รับบริการให้มากที่สุด อาทิ 
 

ศสท. 1.1.3(11)-4(1)  
       แผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของ  
       Call Center  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบ Call Center ที่ได  รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

     (ต่อ...) 
 

5.1 ขยายช่องทางการให้บริการ : โดยบริการผ่าน Call Center      
Web board E-mail จดหมาย Twitter Facebook การฝากข้อความ(Voice) เป็นต้น 
 

5.2 ขยายเวลาการให้บริการ โดยให้บริการทุกวันเวลา 08.00-19.30 น.  
หลังจากนั้นให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จนถึง  เวลา 22.00 น. นอกจากนั้น ให้บริการ
ฝากข้อความ (Voice) 24 ชั่วโมง เป็นต้น 

5.3 อบรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อ 
กระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณภาพของการให้บริการเป็นส าคัญ 

          5.4  ลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
          5.5  ก าหนดมาตรฐานเวลาของการให้บริการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อ   

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
                      5.6  พัฒนาระบบการประสานข้อมูลระหว่าง Call Center  ซึ่งมี 
บทบาทเป็น  Front Office ของการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทเป็น    
Back Office ของการให้บริการ 

 

5. มี ก า ร ด า เ นิ น ก า รต า มแผ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 

              ศูนย์สารสนเทศด าเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ   
Call Center   ตามที่ก าหนดในมาตรฐานข้อ 4  ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

ศสท. 1.1.3(11)-5(1)  
     โปรแกรมในระบบ   
      Call Center ที่พัฒนาเพิ่มเติม 
ศสท. 1.1.3(11)-5(2)   
     รายงานผลการใช้เวลาในการ 
     ให้บริการของ Agent  Call Center  
     ทุกคน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. มี ก า ร ด า เ นิ น ก า รต า มแผ น เพิ่ ม

ประสิทธิภาพของระบบ Call Center 
 ศสท. 1.1.3(11)-5(3)  

      รายงานผลการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ 
      ความรู้ของบุคลากรที่ปฏบิตัิงานใน  
      Call Center 

6. มีการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call 
Center  และเสนอรายงานผลการ
ประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

หลังจากที่ศูนย์สารสนเทศได้ด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
Call Center ตามเกณฑ์ข้อที่ 5  อย่างครบถ้วนแล้วได้ท าการประเมินผลการให้บริการ
โดยส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากตัวบุคลากร 
Call Center เอง  เพื่อศึกษาความรวดเร็ว ความสะดวก ของการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่
พัฒนาขึ้นมา  นอกจากนี้ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Call Center ในปัจจุบัน จากบุคลากร Call 
Center ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญและก าลังใจตลอดจนคุณภาพการให้บริการของบุคลากร 

 ส าหรับผลการประเมินพอสรุปได้ดังนี้ 
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จากการที่ศูนย์สารสนเทศได้ปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานแล้วนั้น จะมีการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยการประเมินผล
จากประสิทธิภาพของหารได้รับบริการ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

1.1  ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน  430 คน 
1.2  ประเด็นที่ประเมิน 

1.2.1 ขั้นตอน/กระบวนการในการให้บริการ : มีหัวข้อในการ 
         ประเมินดังนี ้

- ความรวดเร็วในกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการ 
                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18  
 

ศสท. 1.1.3(11)-6(1)   
      รายงานผลการประเมินความพึง 
      พอใจของผู้รับบริการ 
ศสท. 1.1.3(11)-6(2)   
      รายงานสถิติ เวลา 
      ที่ใช้ในการให้บริการของบุคลากร        
      Call Center แต่ละคน 
ศสท. 1.1.3(11)-6(3)   
      รายงานผลประเมินความคิดเห็น 
      การปฏิบัติงานของบุคลากร           
      Call Center 
ศสท. 1.1.3(11)-6(4)   
      รายงานการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูน 
      ความรู้เทคนิคทักษะต่าง ๆ   
      ของบุคลากร Call Center 
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6. มีการประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ  
Call Center  และเสนอรายงานผล
การประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ...) 

                                     - การใช้เวลาในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของ 
                                         เจ้าหน้าที่ 
                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 

- ความสะดวกไม่ยุ่งยากสับสนของระบบการให้บริการ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 

1.2.2  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10     
- ความสามารถในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 
- ความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 
- ความสามารถในการอธิบาย/ชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16  
- ความมีมนุษย์สัมพันธ์และการบริการของเจ้าหน้าที่ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31  
1.2.3 สิ่งที่ได้รับจากการบริการ 

- ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 

- ความเชื่อถือและมั่นใจในค าตอบที่ผู้รับบริการได้รับ   
จากเจ้าหน้าที่ 

                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. มีการประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ  
Call Center  และเสนอรายงานผล
การประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ...) 

- ความชัดเจนของค าตอบที่ได้รับ 
                                         ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 

1.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการได้รับบริการ 
                                      ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23                             

 

7. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาปรับปรุงแผน
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ  
Call Center 

        ศูนย์สารสนเทศได้น าเสนอรายงานอัตลักษณ์ของศูนย์ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเห็นชอบ แต่
อย่างไรก็ตามศูนย์สารสนเทศจะได้ท าการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์สารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับและสอดคล้องการให้บริการแก่นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

ศสท. 1.1.3(11)-7(1)   
     มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน :  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อแรก  
มีการด าเนินการ 

5 ข้อแรก  
มีการด าเนินการ 

6  ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 
 ร      7 ข้อ 

 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อแรก 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ป  งบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วน   

          ศูนย์สารสนเทศมีการจัดประชุมผู้บริหารของศูนย์อย่างสม่ าเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น เป็นแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงาน 

ศสท. 7.1-1(1) หนังสือเชิญประชุม 
ศสท. 7.1-1(2) รายงานการประชุม 
ศสท. 7.1-1(3)  
       ค าสั่งแต่งตัง้คณะผูบ้ริหารของ      
       ศูนย์สารสนเทศ 

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่ ว ย ง า น มี วิ สั ย ทั ศน์  ก า หน ด       
ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

     ศูนย์สารสนเทศมีการทบทวน ยืนยันวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
แล้วจัดท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ศสท. 7.1-2(1)  
        แผนที่ยุทธศาสตร์ของ   
        ศูนย์สารสนเทศ (Strategy Map) 
ศสท. 7.1-2(2)  
        บันทึกจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี     
        (2553-2557) ของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.1-2(3)  
        แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ 
        ศูนย์สารสนเทศ 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่วยงานมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด า เนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในสาขาวิชา  

       ผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศ และที่ประชุมผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน า
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ศูนย์สารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์สารสนเทศต่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม        
ค ารับรองผ่านระบบ e-Performance และน าเสนอรายงานผลด้วยวาจาต่ออธิการบดี 
และรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ศสท. 7.1-3(1)  
        ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ         
        ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.1-3(2) ระบบ e-Performance 
ศสท. 7.1-3(3)  
        ก าหนดการรายงานค ารับรองปฏิบัติ 
        ราชการของศูนย์สารสนเทศ 

4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  

     หัวหน้าศูนย์สารสนเทศสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์มีส่วนร่วมในการบริการจัดการ
ตามความเหมาะสม เช่น 

1. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  

2. แต่งตั้งให้บุคลากรเป็นคณะท างานต่าง ๆ เช่น คณะท างานการจัดการความรู้ (KM) 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์สารสนเทศ รวมทั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น 

3. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ให้รับทราบ
เป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วง และสามารถอุทธรณ์ตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งเปิดเผยผลการพิจารณาความดี ความชอบ ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเสนอความเห็นแนวทางการประเมินความดี 
ความชอบ 

 

ศสท. 7.1-4(1)  
       รายงานการประชุมบุคลากรของ 
       ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.1-4(2)  
       ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการจัดการ 
       ความรู้ คณะท างานบริหารความ 
       เสี่ยงและควบคุมภายในของ 
       ศูนย์สารสนเทศ คณะท างาน 
       ประกันคุณภาพการศึกษาของ 
       ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.1-4(3)  
       แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ 
       บุคลากร 
ศสท. 7.1-4(4)  
       ผลการพิจารณาความดี ความชอบ 
       ของบุคลากร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ วย ง านถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ส่ง เสริมพัฒนาผู้ ร่ วมงาน เพื่ อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

       หัวหน้าศูนย์สารสนเทศมีการถ่ายทอดความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดย 

1. มีการจัดบรรยายเสริมสร้างให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
อาทิ  
1.1 เชิญอาจารย์ ณพลเดช กิจชาญไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก AIS       

มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “ต่อยอดการบริการด้วยคุณภาพ   
ที่เหนือชั้น”  

1.2 เชิญอาจารย์ พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ “พฤติกรรมการให้บริการเชิงบวก” 
และหัวข้อ “มาตรฐานการบริการเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ One Stop 
Service”  

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ และสมาคม 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ชุมชนนักปฏิบัติการสื่อสารระหว่างศูนย์สารสนเทศและโอปเรเตอร์ ชุมชนนัก
ปฏิบัติในการตอบปัญหานักศึกษาระหว่างศูนย์สารสนเทศกับส านักบัณฑิตศึกษา 

4. หัวหน้าศูนย์สารสนเทศส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เกียวกับคอมพิวเตอร์ อย่างทั่วถึง  

 

ศสท. 7.1-5(1)  
        โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ  
        บริการ 
ศสท. 7.1-5(2)  
        เอกสารประกอบการอบรม 
ศสท. 7.1-5(3)  
       ภาพถ่ายการจัดการอบรม 
ศสท. 7.1-5(4) 
       สรุปรายงานการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
       ระหว่างหน่วยงาน 
ศสท. 7.1-5(5)  
       ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศสท. 7.1-5(6)  
       ภาพถ่ายการศึกษาดงูาน 
ศสท. 7.1-5(7)  
       รายชื่อบุคลากรที่เข้าอบรม 
ศสท. 7.1-5(8) 
       สรุปรายงานการอบรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ วย ง านบริ หา ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     ผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพ 
ภาวะผู้น า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาล้ยด้วยหลักธรรมาภิบาลครบ 10 ประการ คือ 

1. หลักประสิทธิผล 
ศูนย์สารสนเทศสนองนโยบายมหาวิทยาลัยโดยได้ด าเนินการ 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาด้วยการ

ให้บริการข้อมูล ตอบปัญหาให้กับนักศึกษา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
ทางโทรศัพท์ E-mail Web board Facebook เป็นต้น 

1.2 มีการจัดท าเอกสารฉบับพกพาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่จะช่วยให้
นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการลาออกของนักศึกษา 

1.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานบริการ ได้แก่ น าระบบ Call Center และ
CRM มาใช้ในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

2. หลักประสิทธิภาพ 
ศูนย์สารสนเทศได้น าเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงระบบการให้บริการโดยใช้

เทคนิค และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุดตามภาระกิจของ
ศูนย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
การน าระบบ Call Center มาใช้ในการบริการนักศึกษา 

3. หลักการตอบสนอง 
ศูนย์สารสนเทศได้ด าเนินภาระกิจเพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการ

ของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการให้ข้อมูล และตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 
โดยขยายเวลา และขยายช่องทางในการให้บริการตามความต้องการ และความสะดวกของ 
ผู้ให้บริการ 

ศสท. 7.1-6(1)  
        Web site ของศูนย์สารสนเทศ   
        E-mail  Web board Facebook 
ศสท. 7.1-6(2)  
        เอกสารฉบับพกพา  
ศสท. 7.1-6(3) 
        ระบบ Call Center และ 
        โปรแกรม CRM  
ศสท. 7.1-6(4)  
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
       ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ศสท. 7.1-6(5)  
       แผนบริหารความเสี่ยงและการ 
       ควบคุมภายใน (บสน.1) 
ศสท. 7.1-6(6) 
       รายงานการบริหารความเสี่ยงและ   
       ควบคุมภายใน (บสน.2) 
ศสท. 7.1-6(7)  
       Internet Intranet ของ 
       ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.1-6(8) 
      ภาพกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ วย ง านบริ หา ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ...) 

4. หลักภาระรับผิดขอบ 
ศูนย์สารสนเทศได้ด าเนินภาระกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองปฏิบัติราชการ ตามปีงบประมาณ 2553 ในรอบ 6, 9, 12 เดือน นอกจากนี้ได้มี
การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศูนย์สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2553  

5. หลักความโปร่งใส 
ศูนย์สารสนเทศมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Internet Intranet ของ     
ศูนย์สารสนเทศ 

6. หลักความมีส่วนร่วม 
ศูนย์สารสนเทศเปิดโอกาสให้บุคลากรในศูนย์มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ  เช่น  ร่วมเป็นคณะท างานการจัดการความรู้ของศูนย์ คณะท างานบริหารความ
เสี่ยงของศูนย์ คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ นอกจากนี้ร่วมในกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ศูนย์สารสนเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปี
ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
ศูนย์สารสนเทศได้มีการกระจายอ านาจ ในการด าเนินงานต่าง ๆ ในรูปแบบของ

คณะท างานเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 
และยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ศสท. 7.1-6(9) 
      ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ศสท. 7.1-6(10)  
      บันทึกน าเสนอข้อร้องเรียน 
      ของนักศึกษาถึงผู้บริหารของ  
      มหาวิทยาลยั และหน่วยงานที่     
      เก่ียวข้อง  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ

หน่ วย ง านบริ หา ร ง านด้ ว ยหลั ก 
ธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ...) 

8. หลักนิติธรรม 
ศูนย์สารสนเทศมีการบริการงาน โดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎระเบียบข้อบังคับ

ประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังจะเห็น
ได้จากศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนของนักศึกษา  เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยได้พิจารณา ได้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อประโยชน์ที่นักศึกษาจะ
ได้รับ 

9. หลักความเสมอภาค 
ศูนย์สารสนเทศมีการประชุมบุคลากรศูนย์เป็นประจ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในการ

ประชุมดังกล่าวจะมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมในเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดสิทธิ
ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
ศูนย์สารสนเทศได้ก าหนดให้ใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ใน

การประชุมแต่ละครั้ง โดยการเห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง 

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
บริ ห า ร ง านของ หน่ ว ย ง าน และ
ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น น า ผ ล 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

            ศูนย์สารสนเทศได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเสนอต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ทั้งในรอง 6 เดือน     
9 เดือน และ 12 เดือน นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศสท. 7.1-7(1)  
       ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ศสท. 7.1-7(2)  
       รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
       ของผู้รับบริการ 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
ผลการประเมิน : 

ป  งบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 7 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่าง
น้อย 1 พันธกิจ 

1. ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศ
ประจ าปี 2553  

2. ศูนย์สารสนเทศได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้โดยก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผลกลยุทธ์ของศูนย์สารสนเทศ
ประจ าปี 2553  โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สารสนเทศในการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการข้อมูล ข่าวสาร และประสิทธิภาพของการตอบปัญหาต่าง 
ๆ ให้กับนักศึกษา โดยมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 5 ปี (ปีพศ.2553-2557) 

3. มีการถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ 5 ปี มาสู่แผนการจัดการความรู้รายปี ของปี 
2553 เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศประจ าปี 2553 

4. ศูนย์สารสนเทศได้น าประเด็นความรู้ที่ก าหนดในแผนปรับปรุงการจัดการความรู้
ประจ าปี 2553 มาก าหนดเป็นประเด็นการจัดการความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ในปี 2553 โดยพิจารณาเลือกประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ศูนย์สารสนเทศจ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของ Call Center 
มาเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ 

 
 

ศสท. 7.2-1(1)  
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ 
     ความรู ้
ศสท. 7.2-1(2)  
     แผนการจัดการความรู้ 5 ปี  
     (2553-2557) 
ศสท. 7.2-1(3)  
     แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 
     ประจ าปี 2553  
ศสท. 7.2-1(4)  
     แผนการปรับปรุง การจัดการความรู้ 
     ปี 2553  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

           ศูนย์สารสนเทศท าการวิเคราะห์จุดอ่อนและความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรของศูนย์สารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
Call Center โดย   น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนในการพัฒนาความรู้ โดยจ าแนก
กลุ่มบุคลากรที่จะต้องพัฒนาความรู้ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
Call Center  

ศสท. 7.2-2(1)  
       ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและความ 
       ต้องการในการพัฒนาความรู้ของ 
       บุคลากรของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.2-2(2)  
       แผนพัฒนาความรู้ของบุคลากรของ 
       ศูนย์สารสนเทศประจ าปี 2553 
ศสท. 7.2-2(3)  
       รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน       
       Call Center ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   
       ในการพัฒนาความรู ้

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

1. ศูนย์สารสนเทศจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นความรู้  
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Call Center โดยการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ะละประเด็นในช่วงเวลาของกิจกรรมนั้น ๆ  

 
 
2.  ศูนย์สารสนเทศจัดให้มีการสัมมนาบุคลากรเพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ของการให้บริการ Call Center  ร่วมกันระหว่างบุคลากรของ           
ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ของการให้บริการข้อมูลและตอบ
ปัญหานักศึกษามาเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ซึ่งจะน ามาสู่การก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานการให้บริการ  
Call Center ที่ดี 

 

ศสท. 7.2-3(1)  
       รายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ศสท. 7.2-3(2)  
       ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
       เรียนรู้กิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ศสท. 7.2-3(3)  
       รายงานผลการสัมมนาการแบ่งปัน 
       ความรู้ร่วมกันของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 7.2-3(4)  
        แนวปฏิบัต/ิมาตราฐานการ  
        ปฏิบัติงาน Call Center ที่ดี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ( Explicit 
Knowledge)  

            ศูนย์สารสนเทศมีการระดมความคิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน Call Center 
และมีความรู้ ประสบการณ์ในข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการ Call Center โดยน า
ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge) มาถ่ายทอดและ
รวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) มาจัดท าเป็นเอกสารเป็นเอกสาร
พกพาจ านวน     3 ชุด ซึ่งได้แก่ ฉบับที่ 1 เอกสารพกพาชุด “มสธ.เตือนความจ า”  
เอกสารพกพาชุด “เติมเต็มให้ฝัน ผันสู่รั้ว มสธ.”  ในจ านวน 2 ซีรีส์ คือ ซีรีส์ที่ 1 “ จะ
ท ายังไงดีหน๊า ถ้าอยากเรียน มสธ.”  ซีรีส์ที่ 2 “เรียนได้สบายใจ ที่นี่ไง มสธ.”   เพื่อ
แจกจ่ายและเผยแพร่ให้กับนักศึกษา  ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการให้ข้อมูลกับ
นักศึกษาเพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาวิธีหนึ่ง 

 

ศสท. 7.2-4(1)  
     เอกสารพกพาจ านวน 3 ชุดได้แก่    

1.  เอกสารชุดที่1 “มสธ.เตือน 
    ความจ า”   
2.  เอกสารชุดที่ 2 “เติมเต็ม  
    ให้ฝัน ผันสู่รั้วมสธ.”   

       -ซีรีส์ที่ 1 :  จะท ายังไงดีหน๊า... ถ้า   
                      อยากเรียน มสธ.”  
       -ซีรีส์ที่ 2 :  เรียนได้สบายใจ -      
                      ที่นี่ไง มสธ. 
 

5. มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
จ า ก ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

          ศูนย์สารสนเทศได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการ
ความรู้มาปรับปรุงกระบวนงานในการให้บริการข้อมูลและตอบค าถามนักศึกษาดังจะ
เห็นได้จากการพัฒนากระบวนงาน การให้บริการในรูปแบบของ One Stop Service  มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) เพื่อลด
ขั้นตอนการให้บริการให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร Call Center จากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการโดย
เน้นประสิทธิภาพของการให้บริการอันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว การได้รับค าตอบที่ชัดเจน ถูกต้อง และสมบูรณ์  

ศสท. 7.2-5(1)   
    คู่มือการปฏิบัติงานของ Call Center  
    ในรูปแบบของ One Stop Service  
ศสท. 7.2-5(2)  
    มาตรฐานการให้บริการ (SLA)  
    ของ Call Center 
ศสท. 7.2-5(3)   
    ผลการประเมินความ  พึงพอใจ 
    ของผู้รับบริการ 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย * 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ *  คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้นี ้หมายถึงผลคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นผูป้ระเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้ บ ริหารระดับสู งและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 

1. ผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศร่วมเป็นคณะท างานบริหารความเสี่ยง และควบคุมระบบ
ภายในระบบบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
2. ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์

สารสนเทศประจ าปี 2553 โดยระบุภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานไว้
อย่างชัดเจน 

 

ศสท. 7.4-1(1)   ค าสั่ง    
    มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  
    เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานบริหารความ 
    เสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ 
    มหาวิทยาลยั 
ศสท. 7.4-1(2)  
     ค าสั่งศูนย์สารสนเทศเรื่องแต่งตั้ง 
     คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ 
     ศูนย์สารสนเทศประจ าปี 2553  

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 

(การเงิน  งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

 

1. คณะท างานบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ระบุปัจจัยเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศ ปี 2553 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร และตอบปัญหานักศึกษา ในความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของการให้บริการในลักษณะของ One Stop Service    ที่
ก าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ประเด็น 

นอกจากนี้ยั งได้วิ เคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ในประเด็นดังกล่าว
ประกอบด้วย  เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีมุมมองของปัจจัยเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน
ที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อระบบ One Stop Service ของ Call Center  
 

ศสท. 7.4-2(1)  
       แผนบริหารความเสี่ยง(บสน.1)   
       ของศูนย์สารสนเทศ ประจ าปี  
       2553  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ

กลยุทธ์ของสถาบัน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 

ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจั ย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-   ความเสี่ยง           ร             
 

ทั้งนี้การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจะปรากฎในแบบ บสน.1 : แผนบริหารความ
เสี่ยงของศูนย์สารสนเทศปี 2553 

 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

            มีการน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากโอกาสการเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยมาพิจารณา จัดล าดับความ ส าคัญ
หรือความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่มี  ความรุนแรงสูงที่สุด
มาเป็นปัจจัยที่จะท าการควบคุมเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยมีการก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความ เสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผล
ประเมินความรุนแรงอันเกิดจากโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง(บสน.1) ของ
ศูนย์สารสนเทศประจ าปี 2553 

ศสท. 7.4-3(1)  
       แผนบริหารความเสี่ยง(บสน.1) ของ 
       ศูนย์สารสนเทศ ประจ าปี 2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

1. ศูนย์สารสนเทศน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก
โอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่ได้รับการจัดอันดับความรุนแรงของความเสี่ยงตามข้อ 
2 และ ข้อ 3 ข้างต้น มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง(บสน.1) รวมทั้งการก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงลดระดับความ
รุนแรงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
         ซึ่งในการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงนั้น ได้มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาในการด าเนินการระบุในแผนบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวด้วย 

2. ศูนย์สารสนเทศได้ด าเนินการตามมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  อาทิ 

2.1 มีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน Call Center  
2.3 มีการจัดวางระบบการปฏิบัติงาน Call Center และบริการนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  มีการจัดวางระบบการประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ            

ที่เกี่ยวข้องกับ Call Center  
2.5  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน Call Center ที่ชัดเจน 

ฯลฯ 
นอกจากนี้ศูนย์สารสนเทศยังได้มีการรวบรวมมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง
ของศูนย์ฯ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของระบบบริหารนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

ศสท. 7.4-4(1)  
       แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์ 
       สารสนเทศปี 2553 
ศสท. 7.4-4(2)  
       คู่มือการปฏิบัติงาน Call Center  

 
 



38 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

           ศูนย์สารสนเทศมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง(บสน.2) 
ของศูนย์สารสนเทศปี 2553 ตามมาตรฐานการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยง(บสน.1) แล้วน าข้อมูลมาจัดท าแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง(บสน.2) เพื่อ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมจากมาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนว่าสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จเพียงใดและยังมีประเด็นความเสี่ยงใดที่ยังเหลืออยู่  
โดยน าผลการการด าเนินงานดังกล่าวรายงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปีละ 4  ครั้ง 
คือ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 

ศสท. 7.4-5(1)  
      บสน.2 : แบบรายงานบริหารความ 
      เสี่ยงปี 2553 
ศสท. 7.4-5(2)  
      รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรอง 
      ในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน,  
      12 เดือน 

6.  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

           ศูนย์สารสนเทศได้น าผลการประเมินการด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ผ่าน
การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในปี 2553 มาวิเคราะห์ว่ายังมี
ความเสี่ยงใดเหลืออยู่บ้างรวมทั้งอาจมีความเสี่ยงอื่นที่เกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างหรือหลัง
การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ยัง
น าข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาท าการปรับปรุงและก าหนดแผนเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศในปี 2554 อย่างต่อเนื่อง 

ศสท. 7.4-6(1)  
      สรุปผลการบริหารความเสีย่ง   
      จุดอ่อน ที่ยังเหลืออยู่จากการ 
      ด าเนินการควบคุมความเสีย่งปี  
      2553 
ศสท. 7.4-6(2)  
      แผนปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
      ในปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน (ระดบัสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
ผลการประเมิน : 

ปีงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 6 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1) 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2553  (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนบัสนุน) : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัซึ่งมีองค์ประกอบและตัวชี้วดัการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทั้ง สกอ. 
สมศ. และ ก.พ.ร. 
     - มีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 
     - มีก าหนดปฏิทนิ การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ที่ได้รับแจ้งให้ถือปฏิบัติ 

ศสท. 9.1-1(1)  
     คู่มือการประกันคุณภาพ 
     การศึกษาของมหาวิทยาลยั 
     สุโขทัยธรรมาธิราช  
ศสท. 9.1-1(2)  
     ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานประกัน 
     คุณภาพการศึกษาของ 
     ศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 9.1-1(3)  
      หนังสือบันทึกแจ้งประชุมทบทวน  
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      และเตรียมความพร้อมเพื่อการ 
      ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
      การศึกษาภายใน 
 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
2.  มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้

ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสนับสนุน  

- มีการก าหนดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการประกันคุณภาพ โดยฝ่ายวางแผนได้
น าผลการประเมินคุณภาพมาจัดท าเป็นร่างแผนยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และให้หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมตามพร้อมด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ศสท. 9.1-2(1)  
      หนังสือบันทึกแจ้งประชุมทบทวน  
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      และเตรียมความพร้อมเพื่อการ 
      ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
      การศึกษาภายใน 
ศสท. 9.1-2(2)  
      หนังสือแจ้งขอความร่วมมือปรับปรุง  
      ผลคะแนนการประเมนิคุณภาพ  
      การศึกษาภายใน  

3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน  

           ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ ปี 2553 ได้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 (11) อัตลักษณ์ของศูนย์สารสนเทศเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศได้ได้
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอัตลักษณ์ของศูนย์สารสนเทศ โดยได้มีการจัดท า SAR อัต
ลักษณ์ของศูนย์สารสนเทศ และน าเสนอที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

ศสท. 9.1-3(1)  
      SAR อัตลักษณ์ ศูนย์สารสนเทศ  

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

        1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

 
 

1. ศูนย์สารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2553  

2. มีการวางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศโดย
ศึกษารายละเอียดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์สารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2553 
และเสนอมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 

 

ศสท. 9.1-4(1)  
      ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานประกัน  
      คุณภาพการศึกษาของ 
      ศูนย์สารสนเทศประจ าปีการศึกษา   
      2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ต่อ... 
        2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ       

       3)  การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไ ป ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 

 
4. รับการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้ประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามเวลา

ที่ก าหนด 
5. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากผู้ประเมินไปท าแผนปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 

ศสท. 9.1-4(2)  
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ภายในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา   
      พ.ศ.2553 
ศสท. 9.1-4(3) 
      รายงานการประเมินตนเองของ 
      ศูนย์สารสนเทศประจ าปีการศึกษา   
      2553 
ศสท. 9.1-4(4)  
      บันทึกการน าสง่รายงานการประเมิน 
      ตนเองต่อศูนย์ประสานงานประกัน 
      คุณภาพการศึกษา 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

1. ศูนย์สารสนเทศมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้เกิดความมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้พิจารณา น าผลจากการประเมินคุณภาพมาวางแผนพัฒนา
คุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ 

3. มีการจัดท าแผนพัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้หลังจากที่ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินแล้ว 
4. น าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างาน เช่น ออกแบบการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพขึ้น  

ศสท. 9.1-5(1)   
      ค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบแต่ละ 
      ตัวบ่งชี ้
ศสท. 9.1-5(2)   
      รายงานผลการประเมินคณุภาพจาก 
      ผู้ประเมิน 
ศสท. 9.1-5(3)   
      แผนพัฒนาแตล่ะตัวบ่งชี ้
ศสท. 9.1-5(4) รูปแบบการออกแบบการ 
      บริการ 
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6.  มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

             ศูนย์สารสนเทศน าข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพรวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพขึ้นบน Web site ของศูนย์สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกได้ทราบ อีกทั้งได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศสท. 9.1-6(1)  
      Web site ของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 9.1-6(2)  
      ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

7.    ก  กรร แ ก        ร   ร      ก ร 
     ร ก        ก ร  ก  ร   ก   
                

1. ศูนย์สารสนเทศท าการศึกษาและวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเก่ียวกับการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 

 
2. ศูนย์สารสนเทศท าการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรม (ที่เป็นจุดเด่น) ที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ 
3. ศูนย์สารสนเทศท าการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพที่ผ่านการ คัดสรร

แล้วขึ้นบน Web site ของศูนย์สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและให้
หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ร่วมกัน 

ศสท. 9.1-7(1)   
      ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควร  
     พัฒนาเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
     ของศูนย์สารสนเทศ 
ศสท. 9.1-7(2)  
     รายงานผลการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
     ของศูนย์สารสนเทศฯ 
ศสท. 9.1-7(3)   
     Web site ของศูนย์สารสนเทศ 

8.  มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน
คุณภาพกา รศึ กษ าที่ หน่ ว ย ง าน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

     1. ศูนย์สารสนเทศได้น ากระบวนการคุณภาพ(PDCA) มาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ ดังจะเห็นได้จากการพัฒนากระบวนการให้บริการตอบ
ค าถามนักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่า ก็ได้มีการน าเอา PDCA มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การออกแบบ
กระบวนงานแล้วน าไปปฏิบัติมีการประเมินผลการปฏิบัติ และน าผลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุง อีกทั้งน าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นตัวตั้งต้นในในการบริหารความเสี่ยงของ
ศูนย์ท าให้เกิดความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ผลที่ได้จากการประกันคุณภาพ 
 

ศสท. 9.1-8(1) 
     รูปแบบการออกแบบระบบการ      
     ให้บริการ 
ศสท. 9.1-8(2) 
     Web site ของศูนย์สารสนเทศ  

 



44 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
8. มีแนวปฏิบัติที่ ดี ด้ านการประกัน

คุณภาพกา รศึ กษ าที่ หน่ ว ย ง าน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  (ต่อ...) 

 

2.  ศูนย์สารสนเทศไดน าข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและข้อมูลในทุก ๆ 
เรื่องที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ เผยแพร่ทาง     
Web site ของศูนย์สารสนเทศ 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ระดบัหน่วยงานสนับสนุน) :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
6  หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
 
ผลการประเมิน : 

ปีการศึกษา 2553 การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 8 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 


