
 
 

รายงานประเมินตนเอง 
(Self  Assessment  Report) 

 
 

 
 

ของ 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 

เพื่อรับการประเมนิคุณภาพจาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

28  กุมภาพันธ  2548 
 
 



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา   
สวนนํา รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ……………………………. 1 
สวนสําคัญ แตละองคประกอบ ดัชนีบงชี/้เกณฑประเมิน ผลการดาํเนนิงาน   ผลประเมิน  

ชื่อหลักฐาน และวิธีทําใหดีขึ้น…………………………………………… ……... 

 
8 

 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน…………………. 8 
 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน…………………………………………….. 12 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนกัศึกษา………………………………… 28 
 องคประกอบที่ 4  การวิจยั……………………………………………………….. 31 
 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการสูสังคม……………………………….. 33 
 องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม…………………………………. 37 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ………………………………………… 40 
 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ…………………………………….… 49 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ……………………….. 52 
สวนสรุป …………………………………………………………………………………… 57 

 สรุปผลการประเมินตนเองเปนรายองคประกอบ………………………..………. 57 
 สรุปจุดออน/จุดแข็งและแนวทางการดําเนนิงาน……………………………….… 58 

รายการหลักฐานอางองิ……………………………………………………………………….…… 64 

รายนามคณะกรรมการ/คณะทํางาน………………………………………………………………. 
 

67 

 



คํานํา 
 

  รายงานการประเมินตนเอง   (Self Assessment Report : SAR)    ของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศ      จัดทําขึน้โดยมวีัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสํานักในชวง
ปงบประมาณ 2546  ซ่ึงไดมีการดําเนินงานการจัดการศึกษาใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และหลักสตูรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ         
โดยขอมูลดานการจัดการศกึษาเปนขอมูลของปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547)  

สวนขอมูลดานการเงนิและงบประมาณ เปนขอมูลของปงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 

2546)  ทั้งนี้กรอบของการดําเนินงานยึดตามดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินของทบวงมหาวิทยาลัย   ผลจาก
การประเมินทาํใหสํานักตระหนักถึงจดุออนจุดแข็งของการดําเนินงาน รวมถึงแนวทางในการแกไขและ
ปรับปรุงการจัดการศึกษา    เพื่อใหสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

                          

ผูชวยศาสตราจารย 
                     (วนดิา    จันทรุจิรากร) 

                ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
     28   กุมภาพันธ   2548 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 

1. การกอต้ังและวิวัฒนาการ 
     สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    เดิมชื่อ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”  
กอตั้งขึ้นเมื่อวนัที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2527    โดยความรวมมือของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด  มวีัตถุประสงคเพื่อพฒันาบุคลากรทางคอมพิวเตอร 
ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

ในป 2532 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตรพิจารณาเห็นวาศูนยการศึกษาระบบ
สารสนเทศ (ณ ขณะนั้น)  มีภาระงานเหมาะสมที่จะยกฐานะขึ้นเปนสํานักหนึ่งของสถาบันได จงึได
เสนอคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งเปนสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที ่ 18 
สิงหาคม  พ.ศ. 2533    โดยใหรับโอนงานการใหบริการการใชคอมพิวเตอรแกคณะ/สํานักตาง ๆ มา
จากคณะสถิติประยุกต   (ซ่ึงงานนี้ไดโอนใหศนูยเทคโนโลยีที่สถาบันจัดตั้งขึน้เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2539) 
  ตอมาในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2535   สถาบันไดมอบหมายใหสํานักฯ เปดสอน
วิชา     ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอรแกนักศกึษาทุกคณะของสถาบัน     เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ทางคอมพิวเตอรใหแกนักศกึษา    จึงทําใหสํานักฯ มภีาระงานดานการสอนนักศกึษาเพิ่มขึน้   และ
งานนี้ไดดําเนนิตอมาถึงปจจบุัน 

ในปการศึกษา 2541 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดรับอนุมัติใหเปดสอน
หลักสูตร “ประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ”    โดยมีวัตถุประสงคหลักเพือ่
ผลิตบุคลากรที่ทําหนาที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใชงานในการประกอบการขององคกรทั้งในภาค
ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกจิ และหนวยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบตอความตองการบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ   

ในปการศึกษา 2546  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความรวมมือกับคณะ
บริหารธุรกิจ  ไดรับอนุมัตใิหเปดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตรดานการบริหารจดัการธุรกิจ  และศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาดวยกัน  ทั้งนีเ้พื่อปรับการศึกษาใหสอดรับกับแนวคิดใหม ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  
และสนองตอบความตองการการใชงานเทคโนโลยีขององคกรและประเทศ  ในสภาวะการแขงขันใน
โลกธุรกิจปจจบุัน  ผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความรูความสามารถที่หลากหลายในตวัเอง  
และมีความพรอมที่จะผสานวิชาความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษา  ไปใชใหเกดิประโยชน
ในองคกรที่ตนทํางานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี

ตอมาเมื่อวันที ่  1  พฤศจกิายน  2547  สถาบันไดมีคําสั่งที่ 754/2547  ใหโอนภาระ
งานที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยี  ตลอดจนงานโสตทัศนศึกษาของกองบริการ
การศึกษา  และศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ใหอยูในความรับผิดชอบของสํานัก  เพื่อใหการ

สวนนํา 
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ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และงานโสตทัศนศึกษาของสถาบันมีความ
เปนเอกภาพ  และมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการ  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกหนวยงานและประชาคมภายในสถาบัน 
 

จะเห็นไดวา นบัแตเร่ิมกอตั้งจนถึงปจจุบัน สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได
ธํารงไวซ่ึงปรัชญาและปณิธานในการกอตัง้   โดยการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนาบคุลากรทาง
คอมพิวเตอรใหกับประเทศ ทั้งในรูปของการเรียนการสอนและการฝกอบรม 

 
2.  นโยบายและวัตถุประสงค 

จากปณิธานทีมุ่งเนนการพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอรใหแกประเทศ สํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ จึงไดกําหนดแนวนโยบายเพือ่การดําเนินงานไวดังนี ้

2.1 พัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดย
จัดการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแตระดบั
ผูใชงานจนถึงระดับผูบริหาร 

2.2 ใหบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงาน
ภายนอก  อาท ิ การศึกษาวิเคราะหและจัดวางระบบงานดานตาง ๆ การ
วางแผนดานระบบสารสนเทศ  ฯลฯ 

2.3 พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษาของสถาบัน 
2.4 ผลิตมหาบัณฑิตโครงการรวมสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหาร  การพฒันาบุคลากร  การเรียนการสอน  

การฝกอบรมของสถาบัน 
2.6 เปนหนวยงานบริหารและจัดการระบบเครือขายสถาบัน (Campus 

Network) 
2.7 เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา  

และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 
2.8 เปนหนวยงานวางแผนระบบเทคโนโลยีของสถาบัน 
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3.  โครงสรางการบริหารงาน 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยมีรองผูอํานวยการชวย
ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย  และแบงงานออกเปน 4 สายงาน  ตามแผนภมูิโครงสรางการ
บริหารงานดังนี้ 
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แผนภูมิอัตรากําลัง 
      ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

      (ป 2546) 
 
 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ระดับ 9     1 อัตรา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 8   1 อัตรา 
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  4 อัตรา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6   1 อัตรา 
อาจารย  ระดับ 7       2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดบั 4 1 อัตรา 
*อาจารย  ระดับ 6  1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดบั 3  1 อัตรา 
พนักงานสถาบันระบบใหม   1 อัตรา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ระดับ 4 1 อัตรา 
 รวม  9 อัตรา เจาหนาทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร ระดับ 4  1 อัตรา 
 พนักงานธุรการ ระดับ 4                     1 อัตรา 
 พนักงานเจาะบัตร (ลูกจางประจํา)   1 อัตรา 
 (ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสด ุ
 และเจาหนาทีโ่สตทัศนูปกรณ) 
 พนักงานอดัสําเนา (ลูกจางประจํา)     1 อัตรา 
 (ปฏิบัติหนาทีน่ักการ-ภารโรง) 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสถาบัน) 1 อัตรา 
 (ปฏิบัติหนาทีน่ักวิชาการศึกษา) 
 รวม  10 อัตรา 
 
* ลาศึกษาตอ 

 

 

 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

คณาจารย สํานักงานเลขานุการ 
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4.  บุคลากร 

ในปงบประมาณ  2547   สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   มีจํานวนบุคลากรรวม  
41 คน แบงออกเปน  

• บุคลากรสาย ก   จํานวน  8  คน   ในจํานวนนีด้ํารงตําแหนง รอง ผอ. สํานักวิจยั 
1 คน  ลาศึกษาตอ 1 คน 

• บุคลากรสาย ข   จํานวน 7   คน 
• บุคลากรสาย ค   จํานวน  7   คน 
• ลูกจางประจํา     จํานวน  6   คน 
• พนักงานสถาบัน   จํานวน  12 คน 
• ลูกจางชั่วคราว จํานวน  1    

 

5.  อาคารสถานที่ 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีสํานักงานตั้งอยูที่อาคาร 6 ช้ัน 2-3 พื้นที่ประมาณ 
1772 ตารางเมตร โดยแบงพืน้ที่ใชสอยดังนี้ 
  - ช้ัน 2 เปนสํานักงานเลขานกุารและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  - ช้ัน 3 เปนหองผูบริหารสํานัก หองอาจารย หองประชมุ หองเรียน และหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
 

6.  งบประมาณ 
  ในปงบประมาณ 2546   สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากแหลงเงินทุนตาง ๆ ดังนี้ 
 - งบประมาณแผนดิน จํานวน 5,508,000.00  บาท 
 - งบประมาณเงินรายไดสถาบัน จํานวน    153,060.00  บาท 
 - งบสํานัก     จํานวน 1,789,600.00  บาท 
 - งบเงินทุนสํานัก   จํานวน      33,600.00  บาท 
  งบประมาณทัง้หมดไดนํามาจัดสรรเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคและแผนงานของสํานกั 
 

7.  ผลการดาํเนินงาน (ปงบประมาณ 2528-2546) 
7.1  งานดานการสอน 

7.1.1   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
หลักสูตรระดบัปริญญาโทหลักสูตรแรกของ 

 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตรที่จัดการศึกษาในลักษณะ 
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 สหวิทยาการ  เปดทําการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2546 
 โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   รวมมือกับคณะ 

บริหารธุรกิจ มีจํานวนนักศกึษาทั้งสิ้น 18  คน   
 

7.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพฒันาระบบสารสนเทศ  
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2541  เปนตนมา  
จนถึงสิ้นปการศึกษา 2546  มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว  5  รุน  รวมทั้งสิ้น 54  
คน  ปจจุบันมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูจํานวน  6  คน   

7.1.3   รายวิชาท่ีเปดบริการใหกับคณะ/สํานักอ่ืน  ไดแก  วิชา สศ. 400  ความรู 
            เบื้องตนทางคอมพิวเตอร 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดใหความรวมมือแกคณะตาง ๆ  ไดแก
คณะรัฐประศาสนศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  คณะ
ภาษาและการสื่อสาร     และโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย   ในการเปดสอน วิชา สศ. 400 ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร  ตั้งแต
ปการศึกษา 2535-2546 รวมทั้งสิ้น 2,083  คน  ปจจุบัน มีนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้  จํานวน  51     คน 

7.2  งานฝกอบรม 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดดําเนินการจัดการฝกอบรมดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศแกขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน  รวมทั้งสิ้น 294 รุน จํานวน 163 
หลักสูตร มีผูผานการฝกอบรมแลวทั้งสิ้น 10,034  คน 

ปจจุบันสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศรวมกับบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด ได
เปดหลักสูตร Advance Computer Software Engineering  มีผูลงทะเบียนเขาอบรม จํานวนทั้งสิ้น  20  คน 

  7.3 งานบริการวิชาการ 
 ตั้งแตป  2528  เปนตนมา  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดใหบริการวิชาการ

ดานคอมพิวเตอรกับหนวยงานตาง  ๆ รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ  เปนหนวยงานราชการ 7 โครงการ 
รัฐวิสาหกิจ 6 โครงการ  และเอกชน 2 โครงการ 
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8.  แผนงานในอนาคต 
  ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและองคความรูดาน
วิธีการเรียนรู ตลอดจนสภาพปญหาทางเศรษฐกิจที่ประเทศเผชิญอยูในปจจุบัน  สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศเห็นวาเพื่อเปนการดํารงไวซ่ึงภาระหนาที่และปณิธานในการใหความรูดานสารสนเทศ สํานัก
ตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนี้ 

1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาดานระบบสารสนเทศถึงระดับปริญญาโท    โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมดานการใชและการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบงานที่ผสมผสานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดหลากหลายรูปแบบ      เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถและเปนกําลังสําคัญขององคกรใน
ระดับที่สามารถสนองตอบความตองการการใชงานและสภาวะการแขงขันขององคกร และหรือสามารถ
เลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระของตนเองเพื่อไมเปนภาระแกสังคมได 

2.  ปรับปรุงวิธีการจัดการฝกอบรมในดานตาง ๆ  ไดแก    การปรับหลักสูตรและเนือ้หา
ใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานใหมากขึ้น  ปรับเวลาและสถานที่ในการอบรมใหเอื้อตอการ
เรียนรูในแนวทาง anytime, anywhere, anyplace 

3.  สนับสนุนบุคลากรของสํานักใหทําการศึกษาวจิัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
ไดความรูและแนวคดิใหม ๆ   อันจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการทํางานและการใหการเรียนรูดาน
สารสนเทศแกสังคมตอไป 

4.  เพิ่มบทบาทของบุคลากรของสํานักในการใหบริการวิชาการดานตาง ๆ  อาทิ  การ
เขียนเอกสารตํารา การเปนทีป่รึกษาในการพัฒนาระบบงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ทัง้ในและนอกสถาบัน  
ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวของ 

5.  ขยายความรวมมือกับภาคเอกชนในดานการจัดการเรียนการสอน  ฝกอบรมและอื่น ๆ   
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนงาน 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. การกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
(1)   มีปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค แตไม 

        ชัดเจน/ไมมีเปนลายลักษณอักษร 

(2)   มีปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค ที่

สอดคลองของมหาวิทยาลัยและเขียนไวเปน
ลายลักษณอักษรชัดเจน 

(3)   มี (2) + บุคลากรสวนใหญรับทราบ 

(4)   มี (3) + มีการเผยแพรใหบุคลากรสวนใหญได   

        ทราบและรูสึกมีสวนรวม 

(5)   มี (4) + มีกลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับใหทันสมัย  

        และเหมาะสมกับสถานการณ 

1. มีปรัชญา ปณิธาน   และวัตถุประสงคที่ 

     สอดคลองกับสถาบัน และกําหนดไวเปนลาย 

     ลักษณอักษร คือ มุงผลิตบัณฑิตระดับ 

     บัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผูนํา พัฒนาองคความรู 
     และใหบริการวิชาการดานบริหารการพัฒนา  
     เพื่อใหบุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอ 

     ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยาง 
     ยั่งยืน 

2. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธ ทั้งในรูปของ 

     เอกสารและเผยแพรผานเว็บไซต 
3. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสํานัก  สวน 

     ใหญรับทราบ 

4.  ยังขาดกลไกที่เอื้อตอการปรับใหเหมาะสมกับ 

    สถานการณไดทันทวงที 

4 1. คูมือนักศึกษาหลักสูตร 

     ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
     สาขาการพัฒนาระบบ 

     สารสนเทศ  พ.ศ.2541  

     (เอกสารหมายเลข 1.1.1/47) 

2. เอกสารประชาสัมพันธ     

     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ (เอกสาร 

     หมายเลข 1.1.2/47) 

3. เว็บไซตของสํานัก 

     การศึกษา ระบบสารสนเทศ 
     http://isec.nida.ac.th  

     (เอกสารหมายเลข 1.1.3/47) 

 

1. ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่  

     ควรรวมกันกําหนดกลไกและ   
     มาตรการที่ชวยใหมีการปรับ 

     วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

     ใหทันกับสถานการณที่ 
     เปลี่ยนไปได 
2. ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบ    เพื่อ 

     เสนอความคิดเห็น 
 

 

 

 

สวนสําคัญ 

แตละองคประกอบ ดัชนีบงชี/้เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน  
ผลประเมนิ ชือ่หลักฐาน และวธิีทําใหดีขึ้น 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

   4. รายงานการประเมินผลการ 

     เปดการเรียนการสอน 
     หลักสูตร ประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4/47) 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร 

       มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

       หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545 

(เอกสารหมายเลข 1.1.5/47) 
6. เอกสารประชาสัมพันธ

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6/47) 

7. มีการประชาสัมพันธ
ปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค ไวดานหนา
สํานักงานเลขานุการสํานัก 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2. การจัดทําแผนงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกดาน 

(1) มีแผนงานอยางไมเปนลายลักษณอักษร 

(2) มี (1) +  มีแผนงานที่สอดคลองกับปรัชญา/

ปณิธาน/และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) + มีการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่ตองการ

ดําเนินงานอยางครบถวนและสอดคลองกับ
ปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค เพื่อจัดทํา

แผน 

(4) มี (3) + มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ปฏิบัติได 

(5) มี (4) + มีเผยแพรใหประชาคมทราบ 

1. มีการจัดทําแผนงานที่ครอบคลุมงานจัดการเรียน

การสอน  และงานใหบริการทางวิชาการที่
สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ
สถาบันเปนลายลักษณอักษร 

2. คณาจารยทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน

ดังกลาว โดยรวมกันพิจารณาและวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนปญหาและเงื่อนไขตอการ
ปฏิบัติงาน อาทิ ขอมูลดานเวลา งบประมาณ 
บุคลากร ฯลฯ 

3. แผนงานที่กําหนดแลวไดถูกถายทอดใหผูมี

หนาที่เกี่ยวของรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

4 1. แผนพัฒนาการศึกษา 

    ระดับอุดมศึกษาระยะ 5 ป  

    พ.ศ.2540 – 2544  

    (เอกสารหมายเลข 
1.2.1/47) 

2. แผนดําเนินงานของสํานัก  

    การศึกษาระบบสารสนเทศ  
    ประจําปงบประมาณ 2546 
    (เอกสารหมายเลข  

    1.2.2/47) 
 

1. ตองจัดใหมีการประชุมบุคลากร  

    ภายในสํานัก เปนประจําอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหทุกคน

ไดรับทราบแผนงานรวมกัน 

2. ตองจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับ

ภารกิจแตละดานใหชัดเจนเปน
ประจํา 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. มีการติดตามและควบคุมแผนงาน 

(1) มีวิธีการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงาน

ตามแผน 

(2) มีผูรับผิดชอบ 

(3) มี (2) + มีการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ 

(4) มี (3) + มีการรายงานผลการติดตามและนําผลมา

ปรับปรุง 
(5) มี (4) + มีการรายงานผลการติดตามให

ประชาคมทราบ 

1.  การติดตามการปฏิบัติงาน ในระดับปฏิบัติการมี

เลขานุการสํานักเปนผูรับผิดชอบ สวนงาน
วิชาการ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
รวมกันรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบงานเฉพาะกิจ  อาทิ 
โครงการฝกอบรม โครงการจัดทําวารสารไอที 
ฯลฯ 

2.  ยังขาดการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปน 

      ระบบ 

3.  มีระบบในการรายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติงาน เชน งานฝกอบรม, งานงบประมาณ, 

งานการศึกษา ฯลฯ แตไมครบทุกงาน 

2 1. เอกสารกําหนดภาระหนาที่

งานของผูบริหารสํานัก 
(เอกสารหมายเลข 
7.9.1/47) 

2. เอกสารรายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผน (เอกสารหมายเลข 
1.3.1/47) 

3. สรุปผลงานประจํางวด  

    (เอกสารหมายเลข 
1.3.2/47) 

 

1. ตองมีการวางระบบการติดตาม  

    งานที่เปนรูปธรรมใหครบทุกงาน 

    และรายงานผลอยางเปนระบบ 

2. ควรรายงานผลการดําเนินงานให 

    รับทราบรวมกันในที่ประชุมของ 
    อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อหา 
    แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานที่  
    ยังไมเปนไปตามแผน 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. หลักสูตร 
(1) มีหลักสูตรที่ผานขั้นตอนการพัฒนาตามเกณฑที่

ไดมาตรฐาน 

(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + สอดคลองกับความตองการทางวิชาการ

และวิชาชีพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(4) มี (3) + มีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการ

และเชิงบริหารหลักสูตร 

(5) มี (4) + มีระบบการประเมินหลักสูตรอยางเปน

ระยะ และนําผลมาปรับปรุง 

1.  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดดําเนินการ

เปดสอนหลักสูตรรวมกับคณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ   และหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  รวม 2 หลักสูตร ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการตามมาตรฐาน
ของทบวงมหาวิทยาลัย 

2.  เนื้อหาของหลักสูตรมีปรัชญาและวตัถุประสงค

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับปณิธานของ
สถาบัน  

       -  มีเปาหมายในการสงเสริมการพัฒนาวิชาการ   
          และวิชาชีพชั้นสูง   
       - มุงใหการพัฒนาเกิดผลแกประเทศสอดคลอง 

          กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและให
ความสําคัญในการผลิตผูนําการเปลี่ยนแปลง  
โดยดํารงไวซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม 

3.  หลักสูตรมีเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 

      -  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

พัฒนาระบบสารสนเทศ  ตองการผลิต
บัณฑิตใหเปนนักพัฒนาระบบ วิเคราะห 

4 1. คูมือนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัร  
     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2541 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.1/47) 

2. โครงสรางการบริหารงาน  

     (เอกสารหมายเลข  
     2.1.1/47) 

3. รายงานการประเมินผลการ

เปดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 

    2545 (เอกสารหมายเลข  
    1.1.4/47) 

4. รายงานการประเมินตนเอง

ของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร พ.ศ. 2544 
(เอกสารหมายเลข 
2.1.2/47) 

1. กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 

     หลักสูตรที่แนนอนทกุ 3 ป เพื่อ  

     นําผลมาปรับปรุงหลักสูตรให 
     สอดคลองกับความตองการทาง 

     วิชาการตลอดจนการ 

     เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

 ระบบ  ผลิตซอฟตแวรไดภายในเวลา 1 ป  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

     -   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตองการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง และมีความ
พรอมที่จะผสานวิชาความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชนในองคกรที่ตน
ทํางานไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

4.  หลักสูตรมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิทางวิชาการที่เพียงพอ คือ 
ในจํานวนคณาจารยประจําทั้งหมด 10  คน  มีสัดสวน
ตําแหนงทางวิชาการ ศ : รศ : ผศ : อ. เปน 0 : 1 : 5 : 2 

     สวนวุฒิการศึกษาปริญญาเอก : ปริญญาโท เปน 

     1 : 7 (เฉพาะอาจารยประจําของสํานัก) 
5.  การบริหารหลักสูตร  

     5.1  หลักสูตรโครงการรวมกับคณะบริหาร ธุรกิจระดับ

ปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร  ซึ่งมีกรรมการมาจากสํานักและคณะ
บริหารธุรกิจ 

      5.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  อยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําสํานัก 

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 
1.1.5/47) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2. ระบบผลิตบัณฑิต 

(1) มีการผลิตบัณฑิตที่ไมเปนระบบ 

(2) มี (1) + การประเมิน ติดตามและวิเคราะหผล

การผลิตบัณฑิต 

(3) มี (2) + มีการติดตามคุณภาพบัณฑิตและ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยาง  
      ตอเนื่อง และมีเอกสารเผยแพร 
(4) มี (3) + มีการนําผลประเมินและติดตามบัณฑิต

มาใชปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

(5) มี (4) + มีการวิเคราะหถึงผลกระทบ (Impact) 

ของการผลิตบัณฑิตตอสังคม และนําผลมา 
      ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตทั้งระบบ (Input   

      Process Output และ Impact) 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.  มีระบบในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  นับตั้งแต

กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการวัดผลและประเมิน
การเรียนรู 

2.  ในป 2545    สภาสถาบันไดกําหนดใหมีการ

ประเมินผลการเปดการเรียนการสอนเพื่อ
ติดตามและวิเคราะหผลการผลิตบัณฑิตและ
ประเมินความพึงพอใจของนายจาง 

      2.1  ผลการประเมินพบวา   บัณฑิตที่ยังไมมี 
             งานทําขณะศึกษารอยละ 57.14 ไดงานทํา  

             ภายใน 6 เดือน  และรอยละ 62 ของ    

             บัณฑิตทั้งหมดไดศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น 

      2.2 สําหรับนายจางพบวา บัณฑิตมีความรูตรง 
             ตามความตองการของหนวยงานรอยละ   
             93.33 

3.  ยังขาดแผนในการประเมินติดตาม  และ

วิเคราะหผลการผลิตบัณฑิตอยางตอเนื่อง
รวมถึงยังขาดการวิเคราะหผลกระทบของการ
ผลิตบัณฑิตตอสังคมทั้งระบบ 

3 1. คูมอืนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต  สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2541  (เอกสารหมายเลข  
     1.1.1/47) 

2. รายงานการประเมินผลการ 

     เปดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4/47) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร 

     มหาบัณฑิต สาขา 
     บริหารเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ (เอกสาร 

     หมายเลข 1.1.5/47) 
 

 

 

1. กําหนดแผนการประเมินระบบ 

     การผลิตบัณฑิตเปนประจําทุก 3  

     ปและนําผลการประเมินมา 
     ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตทั้ง 
     ระบบ (Input Process และ  
     Output) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ระบุ) 

ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีระบบในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  นับตั้งแต

กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการวัดผลและประเมิน
การเรียนรู 

2.  หลักสูตรนี้เปดเปนปที่สองและไดมีการ 

      ประเมินผลหลักสูตร 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3.  กระบวนการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

(2) มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

ปรั ชญา /ปณิ ธ าน  และวั ตถุประสงค ของ

หลักสูตร 

(3) มี (2) + มีการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาที่เปน

ระบบ สะดวกแกการตรวจสอบ ตลอดจนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

(4) มี (3) + มีการประเมินการสอน และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

(5) มี (4) + มีการเผยแพรผลประเมินใหประชาคม

ทราบ 

1. มีระบบในการจัดการเรียนการสอน   ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและเพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบการดําเนินการ 

2. สถาบันไดจัดใหมีการประเมินการสอน   เพื่อ

ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการ
สอนของอาจารยเปนประจําทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา  

3.  การจัดการเรียนการสอนยังไมไดให

ความสําคัญในการเนนผูเรียนเปนสําคัญอยาง
เปนรูปธรรม แตไดมีการปฏิบัติตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชา เวลา และธรรมชาติ
ของผูเรียน 

4.  มีการเผยแพรผลการประเมินการสอนใน

ภาพรวมในแตละภาคการศึกษาใหไดรับทราบ
ทั่วกัน แตผลการประเมินของแตละรายวิชาถือ
เปนความลับซึ่งรับรูไดเฉพาะผูบริหารและ
ผูสอนแตละรายวิชา 

4 1. ตารางสอนประจําแตละ  

     ภาคการศึกษา หลักสูตร  
     ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
     สาขาการพัฒนาระบบ 

     สารสนเทศ (เอกสาร  

     หมายเลข 2.3.1/47) 

2. ตารางสอนประจําแตละ  

     ภาคการศึกษา หลักสูตร  
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาบริหารเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ  (เอกสาร 
     หมายเลข 2.3.2/47) 

3. ตารางสอบของหลักสูตร  

    ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  (เอกสาร

หมายเลข 2.3.3/47) 

 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหอาจารยดําเนินการ
สอนโดยเนนบทบาทการมีสวน
รวมของผูเรียน 

2. ผูบริหารมีหนาที่ในการติดตาม

การนําผลจากการประเมินการ
สอนของอาจารยผูสอนแตละราย
ไปปรับปรุงวิธีการสอน 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

 
 

  4. ตารางสอบของหลักสูตร  

    วิทยศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (เอกสาร

หมายเลข 2.3.4/47) 

5. บัญชีลงเวลาเรียนนักศึกษา   

     ของหลักสูตร 

      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

      สาขาการพัฒนาระบบ 

      สารสนเทศ  (เอกสาร 

      หมายเลข 2.3.5/47) 

6. บัญชีลงเวลาเรียนนักศึกษา   

     ของหลักสูตรวิทยาศาสตร 

      มหาบัณฑิต  สาขาบริหาร 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      (เอกสารหมายเลข  
      2.3.6/47) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

4.  นักศึกษา 
(1) มีนักศึกษาตามจํานวนที่ตองการและตาม 

คุณสมบัติที่ระบุไว 
(2) การกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาที่

สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย และ
ตรงกับความตองการของประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

(3) มี (2) + มีระบบการคัดเลือกที่โปรงใสและได

นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนสูง 
(4) มี (3) + มีการประเมินระบบการคัดเลือก

นักศึกษาทุกป 
(5) มี (4) + นําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

1.  นักศึกษาที่เขาศึกษาในทั้งสองหลักสูตร  มี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรและปรัชญาของ
สถาบัน 

2.  การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ลักษณะคือ กรณีปกติ 

และกรณีพิเศษ (ยกเวนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีระบบการคัดเลือกที่เปนไปอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 

3.  ศักยภาพของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกอยูใน

ระดับที่นาพอใจ แมวาจํานวนที่ไดมายังไม
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวก็ตาม 

4.  มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษาและ

ปรับปรุงแกไขวิธีการคัดเลือกนักศึกษาทุกป 
โดยผานที่ประชุมของสํานัก และที่ประชุม
คณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน 

4 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร  

     มหาบัณฑิต สาขาบริหาร 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.5/47) 

2. คูมือนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
พ.ศ. 2541 (เอกสารหมายเลข 
1.1.1/47) 

3. ประกาศสถาบันเรื่องการรับ  

     สมัครนักศึกษา หลักสูตร   
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาบริหารเทคโนโลยี  
     สารสนเทศ (เอกสาร  

     หมายเลข 2.4.1/47) 

   

1. ทําแผนการประชาสัมพันธ 

     หลักสูตรและการรับนักศึกษา 
     ใหตอเนื่อง 
2. เพื่อเปนการเพิ่มจํานวน 

     นักศึกษาใหเปนไปตาม 

     เปาหมายและตาม 

     วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     ควรปรับชวงเวลาในการ 

     จัดการเรียนการสอนให 
     ยืดหยุนและเหมาะสมกับ 

     กลุมเปาหมาย เนื่องจากผูที่ 
     ตองการศึกษาสวนใหญเปนผู 
     ที่ทํางานแลว 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

   4. คําสั่งแตงตั้งคณะ 

     อนุกรรมการออกขอสอบ 

     และตรวจขอสอบและ 

     คณะอนุกรรมการพิจารณา 
     คัดเลือก(สอบสัมภาษณ) และ 

     คําสั่งแตงตั้งอาจารยและ
เจาหนาที่ในการควบคุมหอง
สอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.4.3/47) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

   5. รายงานผลการสอบคัดเลือก 

     หลักสูตรวิทยาศาสตร 

     มหาบัณฑิต  สาขาบริหาร 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (เอกสารหมายเลข 2.4.5/47) 
6. รายงานการประเมินผลการ 

      เปดการเรียนการสอน   
      หลักสูตรประกาศนียบัตร 

      บัณฑิต สาขาการพัฒนา     
      ระบบสารสนเทศ พ.ศ.   

      2545 (เอกสารหมายเลข  

      1.1.4/47) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

5.  อาจารย 
(1) มีอาจารยผูสอน 

(2) มี (1) + มีระบบการคัดเลือกอาจารยมีความ

โปรงใส และไดอาจารยตรงกับปณิธาน 

(3) มี (2) + ภาระงานของอาจารยชัดเจน และมี

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณคา 
(4) มี (3) + มีระบบการพัฒนาอาจารย 

(5) มี (4) + มีการประเมินผลระบบการคัดเลือก

และพัฒนาอาจารย ตลอดจนนําผลไปปรับปรุง 

1. สัดสวนของอาจารย : นักศึกษาสําหรับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ อยูที่ 1 :1.56 และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูที่  1 : 2 (เฉพาะอาจารยภายใน

สํานัก) 
2. ระบบการคัดเลือกอาจารยเปนไปตามเกณฑของ 

     สถาบันคือ พิจารณาทั้งความรูความสามารถทาง 

     วิชาการ และความสามารถในการถายทอด 

     ความรูโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นดําเนินการ 

     คัดเลือก 

3. อาจารยแตละคนรับทราบถึงภาระหนาที่ที่ตอง  

     ปฏิบัติ 

4. มีการพัฒนาอาจารยทั้งดานคุณวุฒิและ 

     ประสบการณ โดยสงอาจารยไปศึกษาตอระดับ 

     ปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา ดวยทุนของ 
     สถาบัน 1 ราย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให 
     อาจารยเขารวมการฝกอบรมสัมมนา และเสนอ 

     ผลงานทางวิชาการเปนระยะๆ 

5. ยังขาดการประเมินผลระบบการคัดเลือกและ 

    พัฒนาอาจารยตลอดจนการนําผลไปปรับปรุง 

4 1. รายนามอาจารยประจํา    

     หลักสูตร (เอกสาร 

     หมายเลข 2.5.1/47) 

2. บันทึกเปดรับสมัคร 

     คัดเลือกบุคคลตําแหนง 
     อาจารย (เอกสารหมายเลข 

     2.5.2/47) 
3. แนวปฏิบัติการคิดภาระ

งานอาจารยและการให
คะแนนสํานักการศึกษา
ระบบสารสนเทศ  

    (เอกสารหมายเลข 
2.5.3/47) 

4. สัญญาการลาศึกษาตอ  

    อาจารยปราโมทย ลือนาม 

(เอกสารหมายเลข 
2.5.4/47) 

1. วางระบบในการพัฒนาอาจารย  

     ที่ชัดเจน 

2. กําหนดแผนการพัฒนาอาจารย 

     เปนรายป 
3. สนับสนุนใหอาจารยผลิตผล 

     งานทางวิชาการใหมากขึ้นโดย 

     การเพิ่มแรงจูงใจที่เหมาะสม 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

6.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) มีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 
(2) มีการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 

(3) มี (2) + มีการนําผลการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูมาปรับปรุงการสอนของอาจารย และ
เรียนรูของนักศึกษา 

(4) มี (3) + มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานดาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับภาควิชา/

คณะวิชา/สํานักที่สอดคลองกันและโปรงใส 

(5) มี (4) + มีการนําผลการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูมาปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย
อยางตอเนื่อง 

1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

เปนไปตามระเบียบของสถาบัน โดยอาจารย
ผูสอนจะเปนผูออกขอสอบ ยกเวนวิชาที่มีผูรวม
สอนจะมีการออกขอสอบรวมกัน และมีการ
ประกาศวันสอบปลายภาคไวลวงหนา สวนการ
สอบกลางภาคขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนซึ่งอาจ
เปลี่ยนเปนการทําโครงการแทน 

               ผลการศึกษาจะติดประกาศไวที่สํานัก 
และสงกองบริการการศึกษา หากอาจารยสงผล
การศึกษาชากวากําหนดจะถูกดําเนินการตาม
ระเบียบของสถาบัน 

2.  ผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูได 

      นํามาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนบาง 
3.   ยังไมมีระบบในการวิเคราะหและตรวจสอบ 

       การดําเนินงานดานการวัดและการประเมินผล 

       การเรียนรู 

3 1. ขอบังคับวาดวยการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข 2.6.1/47) 

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง 

มาตรการในการสงผล
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.6.2/47) 

3. ใบแจงผลการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2547     
    (เอกสารหมายเลข  
    2.6.3/47) 

4.  สรุปผลการประเมินการ

สอนประจําปการศึกษา 
2547 (เอกสารหมายเลขที่...) 

 

1. สรางระบบในการวิเคราะหและ

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
และการนํ าผลมาปรับปรุ ง
ระบบอยางตอเนื่อง โดยมอบ
ใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสํานัก 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

7.  ปจจัยเกื้อหนุนดานอาคาร หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
(1) มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และ  

      บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา 
(2) มี (1) + มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 

(3) มี (2) + มีระบบการบริหารและจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

(4) มี (3) + มีการประเมนิการใชอาคาร 

หองเรียน และหองปฏิบัติการ 

(5) มี (4) + นําผลประเมินมาแกไขปรับปรุง

ระบบการบริหารงานและจัดการ 

1.  สํานักมีหองเรียนรวม 1 หองและหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 2 หอง มีหองพักสําหรับนักศึกษา 1 

หอง สําหรับผูเขาอบรม 1 หอง ในแตละหองจะมี

วัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนและเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 

2.  มีระบบในการบริหารจัดการการใชหองเรียน 

      หองปฏิบัติการ โดยจัดลําดับความสําคัญไวดังนี้ 
      - การเรียนการสอน 

      - การฝกอบรม โครงการเติมเต็มใหนักศึกษา 

         นิดา , อบรมบุคลากร 
      - กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 

      และมีการจัดทําตารางการใชหองในการเรียนการ
สอนไวลวงหนา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เจาหนาที่ฝายการศึกษาตองประสานกับเจาหนาที่
พัสดุ ซึ่งรับผิดชอบสถานที่และโสตทัศนูปกรณ 

3.  เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการใชหองเรียน
เพิ่มเติมในสวนของกองบริการการศึกษา  ที่เปน
วิชาของคณะบริหารธุรกิจ 

4 1. ตารางควบคุมการใช 

     หองเรียน หองปฏิบัติการ  
     (เอกสารหมายเลข 

2.7.1/47) 

2. รายงานการประเมินผลการ 

     เปดการเรียนการสอน   
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4/47) 

   

1. จัดใหมีระบบในการบริหาร 

     จัดการ การจัดหาและ การใช 
     สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ  
     สําหรับการศึกษาโดยผูเกี่ยวของ 
     ทุกฝายรับรูรวมกัน 

2.  ใหมีระบบในการประเมินการ 

      ใชสถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ 
      เปนประจําอยางตอเนื่อง 
3.  มอบใหเลขานุการสํานักเปนผู 

      กํากับการดําเนินการ 

      ประเมินผลตามระบบและ 

      นําผลจากการประเมินมา 
      ปรับปรุงแกไขระบบบริหาร 

      จัดการแลวรายงานใหผูบริหาร/ 
      ประชาคมรับทราบ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

8.  ปจจัยเกื้อหนุนดานหองสมุดและแหลงคนควา 
(1) มีหองสมุดและแหลงคนควาตามเกณฑ

มาตรฐาน 

(2) มี (1) + มีตํารา วารสาร ที่ทันสมัย พอเพียง 

ครบถวนตามนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) + มีระบบบริการหองสมุดและแหลง

คนควาที่ไดมาตรฐาน 

(4) มี (3) + มีการประเมินการใหบริการหองสมุด

และแหลงคนควาอยางตอเนื่อง 
(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

1. มีระบบในการใหบริการหองสมุดและแหลง  

     คนควาทั้งของสํานักและของสถาบันที่ได 
     มาตรฐาน 

2. ยังขาดวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาที่ 

     ทันสมัยและเพียงพอ 

3. ไดมีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ 

     หองสมุดและแหลงคนควาในการประเมินผล 

     การเปดการเรียนการสอน หลักสูตร 

     ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ 

     สารสนเทศ พ.ศ.  2545 แตยังไมไดนําผลการ 

     ประเมินมาปรับปรุงแกไข 
 

3 1. ขอปฏิบัติในการใชบริการ  

     หองสมุดของสถาบัน  
     (เอกสารหมายเลข 

2.8.1/47) 

2. ประกาศสํานักวาดวยการใช  

     หองสมุดของสํานัก  
     (เอกสารหมายเลข 

2.8.2/47) 

3. รายงานการประเมินผลการ  

     เปดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรประกาศนียบัตร  
     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4/47) 

4. รายงานการประเมินตนเอง

ของสถาบัน พ.ศ. 2544 

(เอกสารหมายเลข  
2.1.2/47) 

1. ใหสํานักบรรณสารการพัฒนา 

     เพิ่มวารสารทางวิชาการที่  
     เกี่ยวของกับสาขาที่ทันสมัยให  
     เพียงพอ 

2. กําหนดนโยบายในการจัดหา 

     หนังสือที่ทันสมัยที่เกี่ยวของให 
     ครอบคลุมทุกวิชา เขาหองสมุด  
     ของสํานัก 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

9.  ปจจัยเกื้อหนุนดานระบบสารสนเทศ 

(1) มีบริการดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

(2) มี (1) + มีระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการและ

บริการสารสนเทศ 

(3) มี (2) + มีหนวยงานดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

(4) มี (3) + มีการประเมินระบบบริการดาน

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

1.  มีการใหบริการดานคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศและมีหนวยงานดูแลทั้งในระดับ 
สถาบันคือศูนยเทคโนโลยี และระดับสํานัก 

2.  สาํนักไดจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่ง  

      ไวในหองปฏิบัติการดวยงบประมาณของสํานัก   
      สัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษา  
      เปน 1 : 1 นอกจากนี้ยังมีการจัดสรร  

      งบประมาณในการจัดทําระบบเครือขาย  
      คอมพิวเตอรและจัดหาซอฟตแวรที่จําเปนตอ  
      การศึกษาดวย 

3.  มีระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการโดยผานสํานัก  

      บรรณสารการพัฒนา 
4.  สําหรับการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาในหลักสูตรนักศึกษาสามารถ
ดาํเนินการผานทางระบบเครือขายของสํานัก 
โดยสํานักไดจัดตั้งเครื่อง Server เปนสวนกลาง

ใหอาจารยนําขอมูลขึ้นไปเก็บไว 
 

4 1. ขอบังคับในการใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ของศูนยเทคโนโลยี 
(เอกสารหมายเลข 2.9.1) 

2. เว็บไซตของสํานักบรรณ

สารการพัฒนา  
http://library2.nida.ac.th 

(เอกสารหมายเลข 2.9.2) 

3. เครื่อง Server ที่ใหบริการ   

    ในการศึกษา  
     - Server ของสํานักการ  

        ศึกษาระบบสารสนเทศ 
       (isecwww.nida.ac.th) 

    - Server ของหลกัสูตร 

        ประกาศนียบัตรบัณฑิต    
        สาขาการพัฒนาระบบ 

        สารสนเทศ 
      (isec.nida.ac.th) 

    - Server ของหลักสูตรวิทยา 

       ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
       บริหารเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ 
      (jit.nida.ac.th) 

1. จัดใหมีระบบในการประเมิน

ระบบบริการดานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ โดยใหเปนสวน
หนึ่ งของระบบการประเมิน
ป จ จั ย เ กื้ อ หนุ น ด า น อ า ค า ร 
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ

ดานคอมพิวเตอร ในการประเมินผลการเปด
การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 

2545 แตยังไมไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง

แกไข 

    - Server ของงานฝกอบรม 

     ของสํานักการศึกษาระบบ 

      สารสนเทศ  
      (isectrain.nida.ac.th) 

     (เอกสารหมายเลข 2.9.3/46) 
4. รายงานการประเมินผลการ  

     เปดการเรียนการสอน   
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

10. ปจจัยเกื้อหนุนดานสื่อการสอนและวัสดุการสอน 

(1) มีสื่อการสอนและวัสดุการสอน 

(2) มี (1) + มีบริการสื่อการสอนและวัสดุการสอน

ที่สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอกับความตองการ 

(3) มี (2) + มีหนวยงานดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

(4) มี (3) + มีการประเมินการใหบริการของหนวย 

(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

1.  สํานักไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง

สําหรับการจัดหาโสตทัศนูปกรณมาใชในการ
เรียนการสอนและการฝกอบรม และมอบหมาย
ใหมีเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณดูแลและ
ใหบริการการใชสื่อการสอน 

2.  มอบหมายใหเจาหนาที่คอมพิวเตอรใหบริการ  

     ในการผลิตสื่อประกอบการสอนอาทิ Power  

      point แตยังไมครอบคลุมทุกประเภท และทุก

เนื้อหาวิชา 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อการ

สอน ในการประเมินการสอนรายวิชาและการ
ประเมินผลการเปดการเรียนการสอน  พ.ศ. 

2545 แตยังไมไดมีการประเมินการใหบริการ

ของหนวยบริการ 

3 1. รายงานการประเมินผลการ 

     เปดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ พ.ศ.  

     2545 (เอกสารหมายเลข  
     1.1.4) 

2. สรุปผลการประเมินการ

สอน ประจําปการศึกษา 
2546 (เอกสารหมายเลข 
2.10.1/46) 

 

 

1. จัดหาสื่อสําเร็จรูปที่ตรงกับ        

     เนื้อหาวิชา 
2. จัดใหมีระบบประเมินการ 

     ใหบริการสื่อการสอนและวัสดุ 
     การสอน โดยใหเปนสวนหนึ่ง 
     ของระบบการประเมินปจจัย 

      เกื้อหนุนดานอาคาร หองเรียน  
      หองปฏิบัติการ 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนกัศึกษา 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
(1) มีนโยบายการพัฒนานิสิตนักศึกษาครบทั้ง 4 

ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

(2) มี (1) + มีหนวยงาน ทรัพยากร และบุคคล

ทํางานตามนโยบายดังกลาว 

(3) มี (2) + มีกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาที่

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 

(4) มี (3)+ มีองคกรนิสิตนักศึกษาดําเนินงาน 
(5) มี (4)+ มีการประเมินผลการดําเนินงานตางๆ 

และนําผลประเมินมาแกไขปรับปรุง 
 

1. สํานักมีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษา ไดรับการ

พัฒนาครบทั้ง 4 ดาน    โดยมอบใหอาจารย

พยายามสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของเขาในวิชา
ที่ทําการสอนดวย 

2. ผูรับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ในระดับสถาบันคือฝายกิจการนักศึกษา สวน
ระดับสํานักคืองานการศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
เกี่ ย ว กับกิ จกรรมนักศึ กษาและประธาน
นักศึกษา 

3.  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทํา  

       กิจกรรม 

4. มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา และเพื่อเสริม

ความรูที่จําเปนใหแกนักศึกษา เปนครั้งคราว 
อาทิ   การจัดปฐมนิเทศ  

4 1. บันทึกขอสงรายชื่อผูแทน

นักศึกษา หลักสูตรบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 
2547  (เอกสารหมายเลข 
3.1.1/47) 

2. กําหนดการปฐมนิเทศ  

     นักศึกษา   ป 2547 
     (เอกสารหมายเลข 

3.1.2/47) 
 

1. กําหนดระบบในการทํากิจกรรม  

    พัฒนานักศึกษาที่เปนรูปธรรม 

2. กําหนดแผนงานในการดําเนิน 

    กิจกรรมประจําทุกป เพื่อให  
    สามารถประเมินผลการ 

     ดําเนินงานได 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2. อาจารยที่ปรึกษา 
(1) มีที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม 

(2) มีการกําหนดภาระหนาที่ของที่ปรึกษาและ
ประกาศใหทราบ 

(3) มี (1)+ มีการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 

(4) มี (3)+ มีการประเมินและพัฒนาที่ปรึกษา 

(5) มี (4)+ มีการนําผลประเมินมาแกไขปรับปรุง 

1. มีการแตงตั้งอาจารยผูแนะนํา เพื่อใหคําแนะนํา 

     ในการวางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา     เกี่ยวกับการ 

     ดําเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา 
3. อาจารยผูแนะนําและอาจารยที่ปรึกษา    ได 

     ดําเนินงานตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบ  
     แตยังขาดการประเมินผลและพัฒนาวิธีการ 

     ดําเนินงาน 

3 1. รายชื่ออาจารยผูแนะนํา 

     ประจําปการศึกษา  
    (เอกสารหมายเลข  
    3.2.1/47) 

2. บันทึกขอแตงตั้งอาจารยที่  

     ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม 

     นักศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 3.2.2/47) 

 

1. สํานักตองกําหนดแผน   ในการ 

     ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     และการประเมินผล ตลอดจน 

     กรอบเวลาในการปฏิบัติงานตาม 

     แผนเปนประจําทุกปการศึกษา 
2. กําหนดใหงานการศึกษา    เปนผู 

     ปฏิบัติตามแผนและกรอบเวลาที่ 
     กําหนดภายใตการควบคุมดูแล 

     ของอาจารยผูรับผิดชอบ 

3. อาจารยผูแนะนํา    และอาจารยที่ 

     ปรึกษาตองสงเสริมและกระตุน 

     ใหนักศึกษาเขารวมและริเริ่มใน 

     การทํากิจกรรมเพื่อเสริม 

     การศึกษาในหลักสูตร 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. การแนะแนวอาชีพ 

(1) มีหนวยงาน ทรัพยากร และบุคคลในการแนะ
แนวอาชีพ 

(2) มีการกําหนดแผนดําเนินงานตามนโยบาย 

(3) มี (2)+ มีการดําเนินงานตามแผน 

(4) มี (3)+ มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

(5) มี (4)+ มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

1.  อาจารยผูแนะนํา/อาจารยที่ปรึกษาและอาจารย

ผูสอน ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพที่
เหมาะสมแกนักศึกษาตามโอกาสอันควร 

2. ไดมีการแนะแนวอาชีพ  ใหแกนักศึกษาในวัน

ปจฉิมนิเทศบาง แตยังขาดความเปนระบบและ
ความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

2 1.  บันทึกแจงใหเขารวม

โครงการปจฉิมนิเทศ 
(เอกสารหมายเลข 3.3.1) 

1. ใหงานการศึกษาประสานงานกับ

ฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน 
ในการใหขอมูลและคําปรึกษา
ดานอาชีพ 

2. ใหงานการศึกษา จัดทําฐานขอมูล

เกี่ยวกับอาชีพที่สอดคลองกับ
สาขาวิชา นายจาง หรือ
หนวยงาน ตลอดจนความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. นโยบาย แผนงานและการดําเนินงาน 

(1) ยังไมมีนโยบายการวิจัยของคณะ 

(2) มีนโยบายการวิจัยที่สอดคลองกับปรัชญา/
ปณิธาน  และวัตถุประสงคของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

(3) มี (2)+ มีแผนงานรองรับที่ชัดเจน และมี

หนวยงาน ทรัพยากร และบุคลากร ที่ทํางาน
ดานนี้ 

(4) มี (3)+ มีการประเมินการทํางานที่เกี่ยวของ 

(5) มี (4)+ มีการนําผลประเมินมาแกไขปรับปรุง 

1.  นโยบายการวิจัยของสํานัก เปนไปตามนโยบาย

ของสถาบัน 

2. ในระดับสถาบัน มีคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัยเปนผูกําหนดนโยบาย อนุมัติ และ
จัดสรรเงินทุนในการวิจัย โดยมีสํานักวิจัยเปน
หนวยงานบริหารจัดการ สวนในระดับสํานักมี
ทรัพยากรและบุคลากรที่สามารถรองรับการ
ดําเนินงานวิจัย แตยังไมมีแผนงานและระบบที่
ชัดเจน 

3.  ยังไมมีการประเมินระบบในการดําเนินงานวิจัย 

2 1. ระเบียบสถาบันวาดวยการ 

     วิจัย (เอกสารหมายเลข  
     4.1.1) 

1. สํานักตองกําหนดนโยบายการ 

     วิจัยที่เปนรูปธรรมพรอม 

     แผนงานที่ชัดเจน  

2. แหลงทุนวิจัย 
(1) มีระบบขอมูลแหลงทุนวิจัย 

(2) มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสวงหาแหลง
ทุน และการบริหารทุนวิจัย 

(3) มี (2)+ มีหนวยงานและระบบบริหารที่มี

เครือขายความรวมมือกับแหลงทุนภายใน
และภายนอก 

(4) มี (3)+ มีการประเมินผลและนําผลประเมิน

มาแกไขปรับปรุง 
(5) มี (4)+ มีการขยายแหลงทุนตาง ๆ ตลอดจน

พัฒนาระบบที่เกี่ยวของ 

1.  มีแหลงสนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน แตมีระบบขอมูลเฉพาะแหลง
ทุนวิจัยภายในสถาบันเทานั้น 

1 1. ระเบียบสถาบันวาดวยการ  

     วิจัยประเภทตาง ๆ  
     (เอกสารหมายเลข 4.2.1) 

 

1. สํานักตองจัดหาแหลงทุน    เพื่อ 

     สนับสนุนการทําวิจัย และจัดทํา 
     เปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคน   
     รวมถึงสรางระบบในการบริหาร 

     ทุนวิจัย ทั้งนี้ใหเปนสวนหนึ่ง  
     ของนโยบายการวิจัย  
     (องคประกอบที่ 4 ขอ 1) 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. นักวิจัย 
(1) มีนักวิจัย 

(2) มีนโยบายเรื่องภาระงานวิจัยของอาจารยที่
ชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน

และวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2)+ มีแผนงานรองรับ 

(4)  มี (3)+ มีการพัฒนาอาจารยดานวิจัยและ

นักวิจัยอยางตอเนื่อง 
(5)  มี (4)+ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเทียบเทาสากล 

1. ในระดับสถาบันมีนักวิจัยที่มีหนาที่สนับสนุน 

     การทําวิจัยของอาจารยทั้งสถาบัน     แตไมมี 
     นักวิจัยในระดับสํานัก 

2. นโยบายเรื่องภาระงานวิจัยของอาจารยเปนไป  

     ตามนโยบายของสถาบัน  แตยังไมมีแผนงาน  
     รองรับในระดับสํานัก 

3. สํานักสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะ 

     ดานการวิจัยบาง  แตยังไมตอเนื่องและไมเปน 

     ระบบ 

2  1. สํานักตองกําหนดแผนงาน  เพื่อ 

     รองรับนโยบายที่เกี่ยวกับภาระ 

     งานวิจัยของอาจารย  รวมถึง 
     แผนพัฒนาอาจารยดานการวิจัย 

     ที่เปนระบบ ทั้งนี้ใหเปนสวน 

     หนึ่งของนโยบายการวิจัย  
     (องคประกอบ  ที่ 4 ขอ 1) 

 

4. ผลงานวิจัย 
(1) มีผลงานวิจัย 

(2) มี (1)+ นโยบายและแผนงานที่สงเสริมและ

เผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนนําผลวิจัยไปใช 
(3) มี (2)+ มีแผนงานที่สงเสริมคุณภาพงานวิจัย 

(4) มี (3)+ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ยอมรับไดในแตละสาขา และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยสูประชาคมอยางตอเนื่อง 

(5) มี (4)+ มีระบบการนําผลวิจัยไปใช

ประโยชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

ในรอบปไมมีผลงานวิจัยที่เปนหลักฐาน -  1. กําหนดนโยบายและแผนในการ 

     สงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย 

     ทั้งนี้ใหเปนสวนหนึ่งของ 
     นโยบายการวิจัย (องคประกอบ 

     ที่ 4 ขอ 1) 

2. จัดสรางฐานขอมูลงานวิจัยของ 

     คณาจารยในสํานัก 

3. สนับสนุนใหอาจารยเขารวม 

     เสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ใน 

     การประชุมระดับชาติและ 

     นานาชาติ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการสูสังคม 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. นโยบาย 

(1) มีนโยบายการบริการทางวิชาการสูสังคมที่ไมเปนลาย
ลักษณอักษร 

(2) มี (1) + มีแผนงาน ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

บริการทางวิชาการทั้งผูใหและผูรับ 

(3) มี (2) + มีนโยบายและแผนงานที่สอดคลองกับปรัชญา/

ปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย 

(4) มี (3)+  มีการประเมินแผนงานและแจงประชาคม 

(5) มี (4) + ประชาคมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

1. มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการ 

     ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ที่ 
     สอดคลองกับปรัชญาของสํานักและของ 
     สถาบันไดแก การฝกอบรมและพัฒนา 
     ทักษะทางคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

     ใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

      สถาบัน  
2.  การกําหนดนโยบายและแผนงาน กระทํา 

     รวมกันระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ 
3.  มีการประเมินการดําเนินงานการ 

      ใหบริการวิชาการ สวนผลของการ 

      ประเมินเปนที่รับทราบในกลุมบุคลากรที่ 
      เกี่ยวของ 

3 1.  แผนดําเนินงานของสํานัก 

      การศึกษาระบบ 

      สารสนเทศ ประจําป 
      งบประมาณ 2546  

      (เอกสารหมายเลข  
      1.2.2/46) 

2.  รายงานการประชุมสํานัก   

     (เอกสารหมายเลข  
      5.1.1/46) 

3.  เว็บไซตของสํานักการ  

      ศึกษาระบบสารสนเทศ 
      http://isec.nida.ac.th  

      (เอกสารหมายเลข 1.1.3) 

4.  รายชื่อผูเขารับการอบรม 

      (เอกสารหมายเลข  

      5.1.2/46) 
5.  การประเมินผลการ 

      ฝกอบรม หลักสูตร:  

     Advanced Computer   

     Software Engineering 

    (เอกสารหมายเลข  5.1.3/46) 

1. สํานักกําหนดรูปแบบวิธีการและ 

     เวลาในการประเมินแผนงาน 

     บริการวิชาการที่เปนรูปธรรม   
     สามารถปฏิบัติและตรวจสอบได 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2.  แผนงาน/แผนกลยุทธ 
(1) มีการจัดทําแผนงาน/แผนกลยุทธ   แตไมเปนลายลักษณ

อักษรชัดเจน 

(2) มีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ   และจุดเนนที่ตองการ 
และสอดคลองกับปณิธานและวัตถุประสงคของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2)+ มีหนวยงาน   ทรัพยากรและบุคคลดําเนินงาน 

(4) มี (3)+ มีการประสานงานของฝายตาง ๆ 

(5) มี (4)+ มีการประเมินผล แผนการดําเนินงาน นําผลมา

ปรับปรุงแกไข 

1.  มีแผนงานในการใหบริการทางวิชาการ 

โดยมีการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งบาง แต
ไมไดเปนลายลักษณอักษร 

2.  ไดจัดสรรทรัพยากรและบุคลากร เพื่อ 

การดําเนินงาน แตยังขาดการประเมินผล 
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

 

4 1. รายงานการประชุมสํานัก 

     (เอกสารหมายเลข 
5.1.1/46) 

 

1.  สํานักควรจัดทําแผนกลยุทธ ใน

การใหบริการวิชาการ 

2.  ประเมินผลแผนการดําเนินงาน 

     ตามแผนกลยุทธเปนประจําแลว 

     นําผลมาปรับปรุง 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. การถายทอดแผนงาน/แผนยุทธศาสตรสูภาคปฏิบัติ 

(1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

(2) มี (1) + แผนมีความสอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน 

วัตถุประสงค และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) + ระบุโครงการ กิจกรรม เวลา   และงบประมาณ

ชัดเจน และมีหนวยงานดําเนินงาน 

(4) มี (3) มีการติดตามและประเมิน ตลอดจนนําผลติดตาม

และประเมินมาปรับปรงุเปนระยะ ๆ 

(5) มี (4) + มีการแจงใหประชาคมทราบ 

1. มีการถายทอดแผนงาน มาเปนแผนปฏิบัติ 

     งาน โดยมีการระบุโครงการ กิจกรรม  
     เวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2. มีการติดตามและประเมินผลการ 

     ดําเนินงานแตละกิจกรรมเปนประจํา และ 

     แจงผลใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบเพื่อ 

     นําไปปรับปรุงการทํางาน 

3 1. แผนดําเนินงานประจําปของ 

    สํานักการศึกษาระบบ 

    สารสนเทศ (เอกสาร 

    หมายเลข 1.2.2/46) 

 

1. จัดใหมีระบบในการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางตอเนื่อง 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

4. กิจกรรมและโครงการ 
(1) ไมมีการระบุกิจกรรมและโครงการที่ชัดเจนในแผนงาน 

(2) มีการระบุกิจกรรมและโครงการที่ชัดเจนและสอดคลอง
กับแผนงานและบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 

(4) มี (3) + มีการประเมินผลความคุมคา และนําผลมา

ปรับปรุง 
(5) มี (4) + มีการแจงผลประเมินใหทั้งผูจัดและผูรับบริการ 

1. ในแผนงานบริการวิชาการ  มีการระบุ

กิจกรรมและโครงการที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับภาระหนาที่ของสํานัก โดย
ในป 2544 มีโครงการฝกอบรมทั้งสิ้น 7 

โครงการ 

2.  มีการดําเนินงานตามกิจกรรม   และ

โครงการในแผน 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน  แตขาด

การประเมินความคุมคาในภาพรวม 

4.  มีการแจงผลการประเมินใหทราบทั่วไป 

4 1. เอกสารประชาสัมพันธ 

     โครงการฝกอบรม (เอกสาร

หมายเลข 5.4.1/46) 

 

1. จัดใหมีระบบการประเมินความ 

     คุมคาในการดําเนินการจัด 

     กิจกรรมและโครงการใน 

     ภาพรวม 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. นโยบาย 

(1) มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไมเปนลาย

ลักษณอักษร 

(2) นโยบายมาจากทีมผูบริหารชวยกันรางขึ้น 

(3) นโยบายสอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย 

(4) มี (3)+ ฟงความคิดเห็นของประชาคม 

(5) มี (4)+ ประชาคมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

 

1. สํานักโดยผูบริหารและคณาจารยมี 

     นโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาดําเนิน 

     กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการ อาทิ  
     การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับ 

     บัณฑิตศึกษา (สพ.400) ,การรวมพิธีไหว 

     ครู , การรวมกิจกรรมชมรมพุทธศาสตร  

     ฯลฯ 

2. นโยบายดังกลาวสอดคลองกับปณิธาน/ 

     ปรัชญาของสถาบัน 

3. สํานักยังไมไดกําหนดนโยบาย  ดานทํานุ 

     บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม 

2 1. ประกาศสถาบัน เรื่อง 

     กําหนดตารางสอน 

     โครงการวิชาพื้นฐาน 

     สําหรับบัณฑิตศึกษา  
     (สพ.400) (เอกสาร 

     หมายเลข 6.1.1/46) 

2.  เอกสารชมรมพุทธศาสตร   

     (เอกสารหมายเลข 6.1.2) 

1.  ควรกําหนดนโยบายใหมีการ

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่ม
ในแผนการจัดการเรียนการสอน 
เชน การแตงกาย การใชถอยคําที่
สุภาพ และถูกอักขระภาษาไทย 
เปนตน 

 

 

 

2. แผนงาน/แผนกลยุทธ 
(1)  มีการจัดทําแผนงาน/แผนกลยุทธ 

(2)  มีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ         และจุดเนนที่

ตองการ 

(3)  มี (2) +  สอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

(4)  มี (3) +  มีการประสานงานของฝายตาง ๆ  

(5)  มี (4) +  หนวยงานสามารถปฏิบัติงานได 

1. สํานักไดดําเนินงานตามนโยบายและ 

     แผนงานของสถาบันดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดสอนนักศึกษา
ชั้นปที่1 วิชาพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา   

(สพ.400) 

1 1. ประกาศสถาบัน เรื่อง    

     กําหนดตารางสอน   
     โครงการวิชาพื้นฐาน  
     สําหรับบัณฑิตศึกษา   
     (สพ.400) (เอกสาร 

     หมายเลข 6.1.1/46) 

1. สํานักจัดทําแผนกลยุทธที่ 

     สอดคลองกับนโยบายที่กําหนด 

     ในองคประกอบที่ 6 ขอ 1 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

(1)  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

(2)  มี (1)+สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธานวัตถุประสงค 

และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

(3)  มี (2)+ ระบุโครงการ กิจกรรม เวลา งบประมาณ 

และการประเมินผลชัดเจน 

(4)  มี (3) + มีการติดตามและประเมิน ตลอดจนนําผล

ติดตามและประเมินมาปรับปรุงเปนระยะ ๆ 

(5)  มี (4) + หนวยงานสามารถปฏิบัติงานได 

1.  สํานักไดดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานของสถาบันดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   โดยการจัดสอน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาพื้นฐานสําหรับ

บัณฑิตศึกษา    (สพ.400) 

2 1. ประกาศสถาบัน เรื่อง  

    กําหนดตารางสอน 
โครงการวิชาพื้นฐาน
สําหรับบัณฑิตศึกษา 
(สพ.400) (เอกสาร

หมายเลข 6.1.1/46) 

1. สํานักตองดําเนินการแปลงแผน

กลยุทธในองคประกอบที่ 6    

ขอ 2 ใหเปนแผนปฏิบัติงาน 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

4. การดําเนินกิจกรรมและโครงการ 
(1) มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 

(2) มี (1) + มีการระบุกิจกรรมและโครงการ 

     ที่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน 
ตลอดจนบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 

(4) มี (3) + มีการประเมินผลความคุมคา และนําผลมา

ปรับปรุงทุกโครงการและ/กิจกรรม 

(5) มี (4) + มีการแจงผลประเมินใหทั้งผูจัดและ

ผูรับบริการทกุโครงการและ/กิจกรรม 

1.มีการระบุกิจกรรมและโครงการอยาง

ชัดเจน เชน การเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
สําหรับบัณฑิตศึกษา  (สพ.400), การจัด

พิธีไหวครู,  การจัดพิธีใสบาตรเปนประจํา

ทุกๆ วันพุธโดยมีบุคลากรทุก ๆ หนวยงาน
และนักศึกษามารวมกัน 

2.การจัดกิจกรรมการสอนวิชาเสริมพื้นฐาน 

มีการประเมินผลเปนประจําทุกภาค
การศึกษา แตกิจกรรมอื่นยังไมมีการ
ประเมนิ 

3.สํานักสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน 
ใหอาจารยสอดแทรกหัวขอที่เกี่ยวของ    
ศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน เชน 
มารยาทในสังคม การตรงตอเวลา ความมี
วินัย เปนตน นอกจากนี้ยังสงเสริมให
นักศึกษาแตงกายใหถูกกาลเทศะอีกดวย 

3 1. ประกาศสถาบัน เรื่อง  

     กําหนดตารางสอน  
     โครงการวิชาพื้นฐาน  
     สําหรับบัณฑิตศึกษา  
     (สพ.400) (เอกสาร  

     หมายเลข 6.1.1/46) 

2.  เชิญเขารวมพิธีถวายผา 

      พระกฐินพระราชทาน 

      (เอกสารหมายเลข  
      6.4.2/46) 
3. ประกาศสํานัก   เรื่องการ 

     แตงกายของนักศึกษา  
    (เอกสารหมายเลข 6.4.3) 

1. สรางระบบใหมีการประเมิน 

     กิจกรรมแตละกิจกรรมอยาง 
     ตอเนื่อง และนําผลประเมินมา 
     ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้ง 
     ตอไป 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. นโยบายการบริหาร 
(1)  มีนโยบายการบริหารของสํานักที่ชัดเจนและ  

       สอดคลองกัน 

(2) มี (1) +  มีการนํานโยบายสูแผนงานของแตละ

หนวยงานอยางสอดคลอง 
(3) มี (2) + มีการนําแผนงานสูภาคปฏิบัติของแตละ

หนวยงานอยางสอดคลอง 
(4) มี (3) + ประชาคมมีสวนรวมในการนําแผนงานสู

ภาคปฏิบัติ 

(5) มี (4) + มีการประเมินแผน และนําแผนมาปรับปรุง 

1. มนีโยบายในการบริหารงาน แบบมีสวน

รวม และโปรงใส 

2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความ 

     คิดเห็นทั้งทางตรงและทางออม 

3. มีการกําหนดแผนในการปฏิบัติงานและ

ผูรับผิดชอบรวมกันเปนประจําทุก
ปงบประมาณ เชน แผนการฝกอบรม  

    แผนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

4. บุคลากรบางคนยังขาดความตระหนักใน

บทบาทและการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ

นํามาปรับปรุงการทํางานบาง แตยังไม
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

3 1. เอกสารคําขอตั้ง   

     งบประมาณสํานักประจําป 
    2546  (เอกสารหมายเลข  
     7.1.1/46) 

2. รายงานการประชุมสํานัก   

    (เอกสารหมายเลข  
    5.1.1/46) 

3. โครงการประกันคุณภาพ  

     การศึกษาของสถาบัน   
     พ.ศ. 2544 (เอกสาร 

     หมายเลข2.1.2) 

1. จัดใหมีการประชุมบุคลากรฝาย 

     สนับสนุนเปนประจําอยางนอย 

     เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหทุกคนได 

     รับทราบนโยบายและแผนงาน 

     และเพื่อการมีสวนรวมในการนํา 
     แผนงานมาสูแผนปฏิบัติงาน 

2. มีการวางระบบในการประเมิน  

     แผนปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม 

     และรายงานผลการประเมินให 
     รับทราบรวมกันในที่ประชุม เพื่อ 

     หาแนวทางการปรับปรุงการ 

     ปฏิบัติงานที่ยังไมเปนไปตาม 

     แผนรวมกัน 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2. ระบบบริหาร 
(1) มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 

(2) มี (1) + มีการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาคมในแตละหนวยงาน 

(3) มี (2) + มีการใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

(4) มี (3) +   มีการประเมินผลการบริหารงานและแจง

ประชาคมใหทราบถึงผลประเมิน 

(5) มี (4)  +  มีการปรับปรุงระบบบริหารงานเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ 
 

1. มีการกําหนดโครงสรางองคกร   และ

โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 

2. ลักษณะการบริหารงานเปนการบริหาร  

     แบบมีสวนรวม โดยมีการประชุมอาจารย 
     เปนประจําเดือนละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทรที่ 

1 และ 3 ของเดือน) 

3. มีการใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

4. มีการประเมินผลการบริหารงาน   และมี 

     การนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ 

     บริหารงานบาง เชน การปรับเปลี่ยน 

     บุคลากรใหเหมาะสมกับภาระงาน ฯลฯ  
     แตยังไมเปนระบบที่ชัดเจน 

3 1.  คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 

      ประจําสํานัก (เอกสาร 

      หมายเลข 7.2.1) 

2.  รายงานการประชุมสํานัก 

      (เอกสารหมายเลข  

       5.1.1/46) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ 

     บริหารจัดการ 

2. จัดใหมีระบบการประเมินการ 

     บริหารเปนประจําทุกปและแจง 
     ผลการประเมินใหประชาคม 

     ทราบ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล(อาจารยและบุคลากร) 

(1) มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

แผนพัฒนาบุคคลของสํานักและมหาวิทยาลัย 

(2) มี (1) +  มีการกําหนดปริมาณและคุณสมบัติ

ทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับนโยบายและแผนของสํานัก
และมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) +  มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรูและทักษะการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

(4) มี (3) +  มีวัฒนธรรมการยอมรับจุดออนเสริมจุดแข็ง

ของคนในประชาคม 

(5) มี (4) +  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย

และบุคลากร และนําผลมาใชปรับปรุงการทํางาน 

1. มีการกําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร

ในแตละปงบประมาณ โดยการจัดสรร
งบประมาณจํานวนหนึ่งไวให 

2. อาจารยและเจาหนาที่ไดรับการสนับสนุน

ใหเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

3. มีการจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งให

อาจารยจัดซื้อหนังสือประกอบการสอน
นอกเหนือจากที่ไดรับจากสถาบัน 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อาจารยและบุคลากรตามระบบของ
สถาบันแตยังไมไดนําผลมาปรับปรุงการ
ทํางานอยางเปนรูปธรรม 

3 

 

1. เอกสารคําขอตั้ง

งบประมาณสํานักประจําป 
2546  (เอกสารหมายเลข 
7.1.1/46) 

2. สรุปรายการเบิกจายในแต

ละปงบประมาณ 2546   
     (เอกสารหมายเลข  
     7.3.1/46) 

 

1.สรางระบบการประเมินผลการ

ปฏิ บั ติ ง า นที่ ก ร ะ ตุ น ให เ กิ ด
วัฒนธรรมการยอมรับจุดออนจุด
แข็งของเพื่อนรวมงาน 

2.พัฒนาระบบสารสน เทศการ

บริห ารทรัพย ากรบุ คคล เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

4. ระบบการสรรหาผูบริหาร 
(1) มีนโยบายและแผนงานการสรรหาผูบริหารระดับ

ต า ง ๆ  ที่ ส อดคล อ ง กั บปรั ชญ า /ปณิ ธ านและ

วัตถุประสงคของสํานักและมหาวิทยาลัย 

(2) มี (1) + สํานักมีนโยบายและแผนงานการสรรหา

ผูบริหารที่ สอดคลองกับปรัชญา /ปณิธานและ

วัตถุประสงคของสํานักและมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) + มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมิน

ผูบริหาร 

(4) มี (3) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ

กลไกในการบริหาร 

(5) มี (4) + มีการแจงผลการประเมินใหประชาคมทราบ 

1.  การไดมาซึ่งผูอํานวยการและรอง

ผูอํานวยการสํานัก ใชระบบเลือกตั้งโดย
มีผูบริหารระดับสถาบันเปนประธาน 
และฝายการเจาหนาที่เปนเลขานุการ ทั้งนี้
ระบบในการสรรหาผูบริหารประเด็นอื่น 
ๆ เปนไปตามระบบของสถาบัน 

2 1.ระเบียบสถาบันวาดวยการ 

    สรรหาคณบดี/ผูอํานวยการ  

    สํานัก รองคณบดี/รอง 

    ผูอํานวยการสํานัก (เอกสาร  

    หมายเลข 7.4.1) 

- 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

5. ระบบการสรรหาอาจารย 
(1) มีนโยบายและแผนงานการสรรหาอาจารยระดับ

ตางๆ ที่สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของสํานักและมหาวิทยาลัย 

(2) มี (1) +  สํานักมีนโยบายและแผนงานการสรรหา

อาจารยของสํานักที่สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน

และแผนงานของสํานักและมหาวิทยาลัย 

(3) มี (2) +   มหาวิทยาลัยและสํานักมีระบบและกลไก

การประเมินอาจารย 
(4) มี (3) +  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ 

กลไก 

(5) มี (4) + มีการแจงผลการประเมินใหประชาคมทราบ 

1.  มีการกาํหนดรวมกันถึงคุณสมบัติของ 
     อาจารยที่สอดคลองกับความตองการของ 

     หลักสูตรการเรียนการสอนและการ  
     ฝกอบรมของสํานัก 

2.  มีคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ 

     วิชาการเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูที่มี 
     คุณสมบัติเหมาะสม ตามระบบของ 
     สถาบัน 

3.  มีการตั้งกรรมการประเมินผลการ 

     ปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
4.  มีการรายงานผลการประเมินใหที่ประชุม 

     รับทราบ แตยังไมไดนําผลเหลานั้นมา 
    ปรับปรุงระบบ หรือกลไกในการทํางานที่ 
    เปนรูปธรรม 

3 1. รายงานการประชุมสํานัก  
    (เอกสารหมายเลข  
    5.1.1/46) 

2. คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 

    คัดเลือกขาราชการวิชาการ  
    (เอกสารหมายเลข 7.5.2) 

 

1.  ใหมีการศึกษาถึงเครื่องมือและ 

      วิธีการในการสรรหาเพื่อใหได 
      อาจารยที่มีคุณสมบัติตาม 

      ตองการนอกเหนือจาก 

      ความสามารถทางวิชาการและ 

      นํามาปรับปรุงระบบและกลไก 

      ในการสรรหาอาจารย 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

6. ระบบการสรรหาบุคลากรและเจาหนาที่ 
(1) มีนโยบายและแผนงานการสรรหาบุคลากรและ  

เจาหนาที่ระดับตางๆ ที่สอดคลองกับปรัชญา/

ปณิธาน และวัตถุประสงคของสํานัก 

(2) มี (1) + สํานักมีนโยบายและแผนงานการสรรหา

บุคลากรและเจาหนาที่ที่สอดคลองกับปรัชญา/

ปณิธานและวัตถุประสงคของสํานัก 

(3) มี (2) + สํานักมีระบบและกลไกการประเมิน

บุคลากรและเจาหนาที่ 
(4) มี (3) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ 

กลไก 

(5) มี (4) + มีการแจงผลการประเมินใหประชาคมทราบ 

1. สํานักมีแผนการสรรหาบุคลากร   และ
ไดรับการบรรจุพนักงานสถาบันระบบ
ใหม ตําแหนง อาจารย  จํานวน  1  ทาน 

 

- 1. แผนงานการสรรหา 
    บุคลากร (เอกสารหมายเลข 

    7.6.1) 
2. เอกสารประกอบการ 

    สรรหาบุคลากร (เอกสาร 

    หมายเลข  7.6.2) 

- 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

7. สภาพทางกายภาพและสภาพแวดลอม 

(1) มีนโยบายดานกายภาพและสภาพแวดลอม ที่   

สอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงคของ

สํานักและมหาวิทยาลัย 

(2) มี (1) + มีแผนงานดานกายภาพที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของสํานัก 

(3) มี (2) + มีการดําเนินงานดานกายภาพและ

สภาพแวดลอมระดับสํานักที่สอดคลองกับแผนงาน
ในขอ (2) 

(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงงานดาน

กายภาพและสภาพแวดลอม 
 

1. มีการจัดสรรพื้นที่ของอาคารใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2. มีการปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณบางสวน

ที่จําเปนเปนระยะ อาทิ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
และการฝกอบรม หองพักผอนสําหรับ
นักศึกษาและผูเขารับการฝก อบรม  

     เปนตน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการในสวนที่เกี่ยวกับสถานที่ทั้ง
นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรม 

 

3 1.  การประเมินผลการ 

      ฝกอบรมหลักสูตร   
     Advanced Computer 

      Software Engineering 

     (เอกสารหมายเลข 

      5.1.3/46) 

1.  ใหเลขานุการสํานัก    มีหนาที่

กํากับดูแลการรักษาสภาพทาง
กายภาพและสภาพแวดลอมให
อยูในสภาพที่เหมาะสมและ
พรอมใชงานได 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

8. การสื่อสารภายในองคกร 
(1) มีนโยบายและจัดระบบการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

(2) มี (1) + มีแผนดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย 

(3) มี (2) + มีกลไกดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและ

เชื่อมโยงเปนระบบ 

(4) มี (3) +มีการติดตามประเมินผลการสื่อสารภายใน

ทุกระดับ และทุกรูปแบบ 

(5) มี (4) +มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบการ

สื่อสารภายในองคกร 
 

1. สถาบันไดจัดสรรโทรศัพทและอีเมล 

ใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ 

2. การสั่งงาน  และติดตอสื่อสารภายใน 

     กระทําไดทุกรูปแบบ ตั้งแตการโทรศัพท  
อีเมล แฟกซ ตลอดจนการแชรงานผาน 

     เครือขายคอมพิวเตอร 
3. ยังมีปญหาในการสื่อสารสําหรับขอมูล  

     เอกสารประเภทสาธารณะ ที่ยังไมมีระบบ 

     การสื่อสารที่ชัดเจนและเปนที่รับรูได 
     อยางทั่วถึง 
 

3 1. สมุดโทรศัพทของสถาบัน    

(เอกสารหมายเลข 7.8.1) 

2. เอกสารหมายเลขโทรศัพท 

     ของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ (เอกสาร

หมายเลข 7.8.2) 

 

1.  วางระบบการติดตอสื่อสาร

ภายในองคกรที่เอื้อตอการรับรู
ขอมูลสาธารณะ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

9. การมีสวนรวมและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 

(1) มีนโยบายการบริหารงาน  และการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน 

(2) ผูบริหาร อาจารย และบุคคล มีภาระหนาที่ชัดเจน

และรับทราบ 

(3) มี (2) + มีระบบการประเมินผลการบริหาร และ

ปฏิบัติงานที่โปรงใส 

(4)  มี (3) + ทุกคนมีสวนรวมในการประเมินผล 

(5) มี (4) + มีการประเมินความพึงพอใจในการ

บริหารงานและการปฏิบั ติงานของทั้งผูบริหาร 
อาจารย และบุคคล นําผลมาปรับปรุง 

1. มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ

ระหวางผูบริหารทุกระดับคือ ผูอํานวยการ
สํานัก และรองผูอํานวยการสํานักมีหนาที่
ตาม พรบ. สถาบัน เลขานุการสํานักมี

หนาที่ตามแผนภูมิการแบงงานของสํานัก 

2. อาจารยและเจาหนาที่แตละฝาย  มี

ภาระหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและ
รับทราบทั่วกัน 

 

3 1. พรบ.สถาบันวาดวย  

ภาระหนาที่ของคณบดี/

ผูอํานวยการ และรอง
ผูอํานวยการและเลขานุการ
สํานัก (เอกสารหมายเลข 
7.9.1) 

2. เอกสารสํานักวา  ดวยการ 

     มอบหมายงานของ   
     ผูอํานวยการ รอง  
     ผูอํานวยการและ   
     เลขานุการสํานัก (เอกสาร 

     หมายเลข 7.9.2) 

 

1. จัดใหมีระบบในการประเมินการ  

     บริหารและปฏิบัติงานที่โปรงใส 

     และนําผลการประเมินมา 
     ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1. การสรรหาแหลงเงิน 

(1) มีแผนการสรรหาแหลงเงินจากแหลงตาง ๆ 

(2) มี (1) + มีแผนการสรรหาแหลงเงินที่สอดคลองกับ

แผนงานดานอื่น ๆ 

(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผน 

(4) มี (3) + มีการติดตามประเมินผลและนําผลประเมิน

มาปรับปรุงแผน 

(5) มี (4) + ผลการดําเนินการบรรลุหรือใกลเคียง

เปาหมาย 

1. สํานักมีแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงาน 3 

แหลง คือ งบประมาณแผนดิน งบรายได
สถาบัน และงบรายไดของสํานัก 

2. ในแตละปจะมีการจัดทําแผนในการ

จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนงานของสํานัก 

3. สํานักไดดําเนินการดานการฝกอบรมและ

การบริการวิชาการเปนประจําทุกป โดย
ไดวางแผนการจัดการอบรมและประมาณ
การรายไดในการจัดการฝกอบรมแตละป 
ทั้งนี้นํารายไดมาสนับสนุนการดําเนินการ
ของสํานักเพิ่มเติม 

3 1. งบเงินทุนสํานัก ป 2546  

     (เอกสารหมายเลข   
     8.1.1/46) 
2.  งบประมาณแผนดิน  
      ประจําป 2546 (เอกสาร 

      หมายเลข 8.1.2/46) 
3.  งบรายไดสถาบัน 2546 

      (เอกสารหมายเลข  
      8.1.3/46) 

1.  สํานักโดยความเห็นรวมกันในที่

ประชุมจัดสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการระหว าง
สํานักกับหนวยงานอื่นที่สามารถ
ใหการสนับสนุนแหลงเงินทุน 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

2. จัดสรรงบประมาณ 

(1) มีการจัดทํางบประมาณประจําป 

(2) มีการจัดทําแผนงานการจัดสรรงบประมาณลวงหนา 

(3) มี (2) + มีการจัดทําแผนงานการจัดสรรงบประมาณ

ตามกิจกรรม 4 อยาง และตามจุดเนนของสํานัก 

(4) มี (3) + มีการนําขอมูลความตองการจากทุก

หนวยงานมาใชในการวางแผน 

(5) มี (4) + มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของสํานัก 

1. ในแตละปสํานักตองจัดทํางบประมาณ

ลวงหนาทั้ง 3 ประเภท เพื่อขอรับการ

จัดสรรเงินในการดําเนินการตามแผนงาน 

2. ในการจัดทําแผนงานการจัดสรร

งบประมาณจะดําเนินการตามกับนโยบาย
และวัตถุประสงคของสํานัก 

3. การจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการตาม

แผนการจัดสรรที่กําหนดไวและเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ 

3 1. งบเงินทุนสํานัก ป 2546  

     (เอกสารหมายเลข   
     8.1.1/46) 
2.  งบประมาณแผนดิน  
      ประจําป 2546 (เอกสาร 

      หมายเลข 8.1.2/46) 
3.  งบรายไดสถาบัน 2546 

      (เอกสารหมายเลข  
      8.1.3/46) 
4. รายงานสถานะการเงิน  

     ป 2546  (เอกสารหมายเลข   
     8.2.1/46) 
 

1.  จัดทําแบบฟอรมสํารวจความ

ตองการของหนวยงานยอยเพื่อ
ใชในการจัดทําแผนงานจัดสรร
งบประมาณลวงหนา 1 เดือน   

      กอนเริ่มจัดทํางบประมาณ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3. ระบบบัญชีและการตรวจสอบ 

(1) มีระบบบัญชีและการตรวจสอบ 

(2) มี (1) + มีการวิเคราะหคาใชจายตามกิจกรรมและ

ภารกิจ ตลอดจนแจงผลใหประชาคมทราบ 

(3) มี (2) + มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายในและ

ภายนอกที่สะดวกและรวดเร็ว 

(4) มี (2) + มีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่

สอดคลองกันและโปรงใส 

(5) มี (4) + มีการแจงผลการตรวจสอบใหประชาคม

ทราบ 
 

 

 

1. มีการจัดทําระบบบัญชีเพื่อควบคุมการใช

จายและมีการรายงานสถานะการเงินเปน
ประจําทุกเดือนใหผูบริหารรับทราบและ
ตรวจสอบ 

2. ยังขาดระบบในการวิเคราะหคาใชจายตาม

กิจกรรมและภารกิจ 

3. ทุกสิ้นปงบประมาณจะมีการสุม

ตรวจสอบการใชจายจากหนวยงาน
ภายนอก 

4. ยังขาดการแจงผลการวิเคราะหคาใชจาย

และผลการตรวจสอบใหไดรับทราบทั่ว
กัน 

3 1. รายงานสถานะการเงิน 

     ประจําป 2546 (เอกสาร 

     หมายเลข 8.2.1/46) 

 

1. ใหเจาหนาที่การเงินศึกษาระบบ 

    หรือวิธีการวิเคราะหคาใชจาย 

    ของหนวยงานอื่น และนํามา 
    ทดลองปฏิบัติกับระบบของสํานัก 

    โดยไดรับความเห็นชอบจาก 

    ผูบริหาร 

2. นําเสนอหลักเกณฑในการ 

    วิเคราะหคาใชจายของสํานักให 
    ผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

1.  นโยบายคุณภาพ 

       (1) มีนโยบายที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต 4 อยาง แต 

            ไมมีลายลักษณอักษร 

       (2) มี (1)+ ทีมผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบาย 

       (3) มี (2)+ มีลายลักษณอักษรและแจงประชาคม 

       (4) มี (3) + มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาคม 

       (5) มี (4)+ มีการปรับนโยบายเปนระยะ ๆ เพื่อใหมี 

             คุณภาพสูงขึ้น 

1. ในการดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพของ 

    ผลผลิต สํานักดําเนินการตามนโยบายของ  
     สถาบันและรับรูรวมกันภายในสํานัก 

2. คณาจารยมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน 

     การปรับนโยบายใหเหมาะสมตอการ 

     ปฏิบัติ 

4 1. โครงการประกันคุณภาพ 

     การศึกษาของสถาบัน  
     พ.ศ.2544 (เอกสาร 

     หมายเลข 2.1.2) 

2. รายงานการประชุมสํานัก  

     (เอกสารหมายเลข  
      5.1.1/46) 

 

1. จัดใหมีการระดมสมองเพื่อ 

     กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ 

     ประกันคุณภาพของผลผลิตที่ 
     สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน  
     และวัตถุประสงคของสํานักที่ 
     เปนลายลักษณอักษร 

2.  กลไกดําเนินงาน 

       (1) มีหนวยงานประกันคุณภาพระดับคณะ 

       (2) มี (1)+ มีคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน 

      (3) มี (2)+ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

       (4) มี (3)+ ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญมารวม 

            วางแผนประชุมสนับสนุนติดตาม 

       (5) มี (4)+ ผูบริหารหนวยงานเปนตัวอยางที่ดีในการนํา 

            ระบบประกันคุณภาพมาปรับปรุงงานของตน 
 

 

 

1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาของสํานกั  
     ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักเปน 
     ประธาน และคณาจารยและเจาหนาที่อีก 
     ฝายละ 3 คน รวมเปนกรรมการ 
2.  มีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการประกัน 
     คุณภาพในรูปของเอกสาร ซึ่งไมสะดวก 
     ตอการสืบคนเพื่อการดําเนินงาน 
3.  ในการดําเนินงานผูบริหารและคณาจารย  
     มีสวนรวมในการวางแผนและติดตามการ 
     ดําเนินงาน รวมถึงมีการตั้งคณะทํางาน 
     เพิ่มเตมิเฉพาะกิจ 

4 1. ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้ง 

     คณะกรรมการประกัน 

     คุณภาพการศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 9.2.1/46) 

2. ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้ง 

     คณะทํางานประเมินผล 

     การเปดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ (เอกสาร 

     หมายเลข 9.2.2) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน

ประกันคุณภาพ 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

3.  กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 

       (1) มีการจัดทําคูมือและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ 

             ประกันคุณภาพ 

       (2) มีการสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ 

             การศึกษาเปนระยะ ๆ 

       (3) มี (2)+ มีการประชุมภายในหนวยงานเพื่อนําจุดออน 

             ไปแกไข และจุดแข็งไปเสริม 

       (4) มี (3)+ มีบรรยากาศของกัลยาณมิตร คอยชวยกัน 

            ทํางานใหดีขึ้น 

       (5) มี (4)+ มีการใชความคิดสรางสรรคเพื่อเสนอแนะ 

            ทางเลือกใหม ๆ 

1. ใชคูมือและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพของสถาบัน 

2. ไดสรางความเขาใจเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาในที่ประชุมสํานักเปน 

     ระยะ ๆ ดวยบรรยากาศของกัลยาณมิตร 

     และมีการระบุจุดออนจุดแข็งของสํานัก 

3. ไมไดมีการแกไขจุดออนและเสริมจุด 

      แข็งอยางเปนรูปธรรม 
 

4 1. คูมือประกันคุณภาพ 

     การศึกษาของสถาบัน 

     บัณฑิตพัฒนบริหาร 

     ศาสตร พ.ศ.2545  

    (เอกสารหมายเลข 9.3.1) 

2. การประกันคุณภาพ 

     ระดับอุดมศึกษา โดยศ.ดร. 

     อุทุมพร จามรมาน  
    (เอกสารหมายเลข 9.3.2) 

3. รายงานการประเมินการจัด 

     การศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 9.3.3) 

4. รายงานการประชุมสํานัก  

     (เอกสารหมายเลข  
     5.1.1/46) 

1.  จัดใหมีการระดมสมอง     เพื่อ

กําหนดเกณฑคุณภาพและดัชนีชี้
วัดเฉพาะของสํานัก  รวมถึงการ
ระดมความคิด เพื่อหาทางเลือก
ใหมๆ ในการดําเนินกิจกรรม 
ทั้งนี้ใหเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบที่ 9 ขอ 1 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

4.  ผลลัพธตอองคกร 
       (1) องคกรอยูในสภาพนิ่ง ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

       (2) เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะดานที่เปนกายภาพ เชน  
             ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
       (3) มี (2)+ เริ่มมีการทํางานที่รวดเร็วและมี 

             ประสิทธิภาพ 

       (4) มี (3)+ หนวยงานมีระบบและกลไกการประกัน 

             คุณภาพที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

     (5) มี (4)+ ทุกคนในประชมคมมีสํานึกเรื่อง “คุณภาพ” 

1.  บุคลากรทุกฝายมีการตื่นตัว    และ

ตระหนักถึงความสําคัญของงานประกัน
คุณภาพโดยไดมีการปรับปรุงงานใน
ความรับผิดชอบของแตละคนบาง แตยัง
ไมครบทั้งระบบ 

2.  เนื่องจากยังอยูในระยะเริ่มตนของการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ ระบบและ
กลไกในการดําเนินการจึงยังไมเปน
รูปธรรมมากนัก 

4  

 

1.  ดําเนินการตามองคประกอบที่ 9 

ขอ 1 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

5.  การประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

      (1) มีคูมือและเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

      (2) มีคณะกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวของ แตไมมีการ 

            ทํางานที่เห็นผลงาน 

      (3) มีการประกาศนโยบาย “คุณภาพ” และมีระบบกลไก 

            ดําเนินงาน 

      (4) มี (3)+ มีการตรวจสอบคุณภาพภายในเปนระยะๆ   

            อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

      (5) มี (4)+ คุณภาพของผลผลิตของหนวยงานสูงขึ้น 

 

1.  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

เปนไปตามนโยบายและกลไกของ
สถาบันและใชคูมือและเอกสารที่เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพของสถาบัน 

2.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของ

สํานัก และมีคณะทํางานเฉพาะกิจชวย
ดําเนินการเปนเรื่องๆ ไป 

3.  การดําเนินงานยังอยูในระยะเริ่มตน จึงยัง

ไมไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

3 1. คูมือประกันคุณภาพ 

     การศึกษาของสถาบัน 

     บัณฑิตพัฒนบริหาร 

     ศาสตร พ.ศ.2545  

    (เอกสารหมายเลข 9.3.1) 

2. การประกันคุณภาพ 

    ระดับอุดมศึกษา โดยศ.ดร. 

    อุทุมพร จามรมาน (เอกสาร 

    หมายเลข 9.3.2) 

3. รายงานการประเมินการจัด 

     การศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 9.3.3) 

4. รายงานการประชุม 

     คณะกรรมการประกัน 

     คุณภาพการศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 9.5.1) 

5. ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้ง 

     คณะกรรมการประกัน 

     คุณภาพการศึกษา (เอกสาร 

     หมายเลข 9.2.1/46) 

1. กําหนดเงื่อนเวลาในการ 

     ตรวจสอบคุณภาพภายในให 
     สม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ดัชนีบงชี้/เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

(ระบุ) 
ผลประเมิน 

(ระบุ) 
ชื่อหลักฐาน วิธีทําใหดีขึ้น 

   6. ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้ง 

     คณะทํางานประเมินผล 

     การเปดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรประกาศนียบัตร 

     บัณฑิต สาขาการพัฒนา 
     ระบบสารสนเทศ (เอกสาร 

     หมายเลข 9.2.2) 

 

6.  การประกันคุณภาพโดยองคกรภายนอก 

      (1) มีการปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานยอยทุกหนวย 

      (2) มี (1)+ มีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานที่จัดเก็บ 

            อยางเปนระบบ 

      (3) มี (2)+ มีการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 

      (4) มี (3)+ มีหลักฐานแสดงพัฒนาการที่ดีขึ้น 

      (5) มี (4)+ มีการเตรียมรับการประเมินจากองคกร 

           ภายนอก 

1.  สถาบันไดดําเนินการใหมีหนวยงาน

ภายนอกมาดําเนินการวิจัยโครงการ
ประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบัน เพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพและ
เพื่อเปนการเตรียมรับการประเมินจาก 
สมศ. 

3 1. โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 
พ.ศ. 2544 (เอกสาร

หมายเลข 2.1.2) 

1. สรางระบบการประกันคุณภาพ   

     ภายในที่พรอมรับการประเมิน 

     จากองคกรภายนอก 
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สวนสรุป 
 
 

1.   สรุปผลการประเมินตนเองเปนรายองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี คาเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 3.00 

2. การเรียนการสอน 3.60 

3. กิจกรรมพฒันานิสิตนักศกึษา 3.00 

4. การวิจัย 1.67 

5. การบริการทางวิชาการสูสังคม 3.50 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 

7. การบริหารและจัดการ 2.88 

8. การเงินและงบประมาณ 3.00 

9. ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ 3.67 

เฉล่ีย 2.92 
 
 

 โดยสรุป ในภาพรวม 9 องคประกอบ ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห

เปนรายองคประกอบ สรุปไดวา ตองปรับปรุงองคประกอบที่ 4  และ 6 



 58 

2.   สรุปจุดออน/แข็งและแนวทางการดําเนนิงาน 
 

องคประกอบท่ี จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริม 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนงาน 

จุดออน 
1. ขาดกลไกที่เอื้อตอการปรับใหเหมาะสม

กับสถานการณไดทันทวงที 
2. ขาดการติดตามการปฏิบัติงานและการ

ประ เมินผลอย า ง เปนระบบในบาง
แผนงาน 

วิธีแกไข 
1. รวมกันกําหนดกลไก  และมาตรการที่จะ

ชวยใหมีการปรับวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานใหทันการเปลี่ยนแปลง 

2. มีการวางระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
และการประเมินผล อยางเปนรูปธรรมให
ครบทุก ๆ แผน 

1.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเปนที่เขาใจอยางชัดเจน 
สอดคลองกับภารกิจของสถาบัน 
และความตองการของนักศึกษา
และสังคม การจัดการหลักสตูร
สอดคลองกับวัตถุประสงคและมี
ดุลยภาพระหวางเนื้อหาความรู
ทั่วไปกับเนื้อหาความรูเฉพาะทาง 
 

 

2.  การเรียนการสอน • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จุดออน 
1.  การปรับปรุงหลักสูตร ยังมิไดทําครบถวน 
     ทุก ๆ วิชา 
2.  ยังขาดแผนในการประเมินติดตามผลการ 
     ผลิตบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
3.  ขาดการประเมินระบบและคัดเลือก 
      อาจารย 
4.  ยังไมมีระบบในการตรวจสอบการ 
     ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการ 
     เรียนรูของนักศึกษา 
5.  วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขายัง 
     มีไมเพียงพอ 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจในการใช 
     บริการดวยคอมพิวเตอร แตยังไมไดนําผล  
     มาปรับปรุงแกไข 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิต
บัณฑิตใหเปนนักพัฒนาระบบคิด
เปนระบบ วิเคราะหเปนระบบ 
ผลิตซอฟตแวรได  วิเคราะหและ
ใชงานได  โดยใชระยะเวลา
ภายใน 1 ป  เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
และแกปญหาการตกงานของ
บัณฑิต 

2.   หลักสูตรมีความพรอมในดาน
จํานวนอาจารย อาจารยสามารถ
ดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง และ
ปจจัยเกื้อหนุนการเรียนรูในดาน
เครื่องคอมพิวเตอร และการไดรับ 
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องคประกอบท่ี จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริม 

  7.  การใชสื่อประกอบการสอนไม  
      ครอบคลุมทุกประเภทและทุกวิชา 
8.   จํานวนนักศึกษารับเขาไมเปนไปตาม

เปาหมาย  เนื่องจากวิธีการคัดเลือกใช
เกณฑคะแนนคอนขางสูง 

วิธีแกไข 
1.   กําหนดแผนงานใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ วิชาในรอบ 3 ป 
2.   วางแผนในการประเมินติดตามผลการ 
      ผลิตบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
3.   จัดใหมีระบบประเมินการคัดเลือก

อาจารย 
4.   จัดใหมีระบบในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนของนักศึกษา 

5.   จัดหาวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของมา
เพิ่มเติม 

6.   ควรสงเสริมใหมีการนําผลที่ไดประเมิน
แลวมาปรับปรุงแกไขตอไป 

7.   สงเสริมใหมีการใชสื่อในการเรียนการ
สอนครบทุกวิชา 

•   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดออน 
1.   จํานวนนักศึกษารับเขาไมเปนไปตาม 
       เปาหมาย  เนื่องจากวิธีการคัดเลือกใช        
       เกณฑคะแนนคอนขางสูง 
วิธีแกไข 
1.   ปรับปรุงวิธีการและเกณฑการคัดเลือก 
      ใหเหมาะสม 

บริการอินเตอรเน็ตมีอยางเพียงพอ 
และครบถวน 

3.   กระบวนการคัดเลือกนักศึกษามี  
      การกําหนดเกณฑ และมี  
      คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นอยาง 
      เปนระบบในทุกขั้นตอน 
4.   มีแผนงานการติดตามผล 
      การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
      ทุก ๆ  ภาคการศึกษา 
5.   มีระบบการประเมินผลการศึกษา 
      การเรียนการสอนประจําทุก ๆ  
      ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   เปนหลักสูตรวิทยาการระหวาง 2  
      สาขา ทําใหบัณฑิตมี 
      ความสามารถในการบูรณาการ      
      ทั้งสองดาน 
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องคประกอบท่ี จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริม 

3.  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาก ารบริห า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดออน 
1.  ขาดแผนงานในการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา 
2.  การปฏิบัติกิจกรรมบางอยางขาดความ

ตอเนื่อง 
3.  การปฏิบัติกิจกรรมบางอยางขาดการ

ประเมินผล 
วิธีแกไข 
1.  มีการกําหนดแผนในการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาไวประจําป 
2.  สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรวมกัน

จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3.  จัดใหมีการสรางระบบการติดตาม 
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
ทุก ๆ โครงการ 

1.  สํานักมีการดําเนินกิจกรรม  เพื่อ 
     พัฒนานิสิตนักศึกษา  มีอาจารยที่ 
     ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
     นักวิชาการศึกษา  และประธาน 
     นักศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเสริม 
     ความรูที่จําเปนใหแกนักศึกษา 
     โดยนักศึกษาสามารถนําความรูที่ 
     ไดรับไปใชในการทํางานตอไปได 
 

4.  การวิจัย จุดออน 
1.  สํานักยังไมมีแผนงานวิจัยที่ชัดเจน  เชน 

ในรอบ 1 ป  อาจารย 1 คน  ตองทํางาน
วิจัยก่ีเปอรเซ็นตของการทํางาน 

2.  มีแหลงเงินทุนสงเสริมการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก  แตยังไมไดจัดทําเปนระบบ
ขอมูลที่สืบคืนไดทันที 

วิธีแกไข 
1.  สํานักจะตองกําหนดขอบเขตวิจัยให

ชัดเจน  เพื่อใหอาจารยทุกคนปฏิบัติงาน
ไดโดยสะดวก 

2.  จัดทําระบบฐานขอมูล  แหลงเงินทุน  
เพื่อใหมีการสืบคนได 
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 3.  สรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนใหอาจารย
ทุกคนทํางานวิจัย  และสงผลงานวิจัยลง
วารสารนานาชาติ  เพื่อเผยแพรเกียรติคุณ
ดานวิชาการของอาจารย 

 
 

5.  การบริการทางวิชาการสูสังคม จุดออน 
1.  ขาดแผนกลยุทธที่เปนลายลักษณอักษร 
2.  ขาดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางเปนรูปธรรม 
3.  มีการแจงผลการประเมินแบบไมทั่วถึง 

ทุก ๆ จุด 
วิธีแกไข 
1.  ควรจัดทําแผนกลยุทธในการใหบริการ

ทางวิชาการ 
2.  สํานักควรจะใหมีระบบการประเมินผล

งานอยางตอเนื่อง 

1.  สํานักมีจุดแข็งในเรื่องการบริการ 
     วิชาการสูสังคม  ในการจัดฝก 
     อบรมทางดานคอมพิวเตอรแก 
     บุคคลภายนอก  และมีโครงการ 
     บริการวิชาการแกหนวยงานภาย 
     นอกอยางตอเนื่อง 

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จุดออน 
1.  สํานักยังไมไดกําหนดนโยบาย ดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
2.  ขาดการประเมินการทํากิจกรรมบาง

รายการของนักศึกษา 
วิธีแกไข 
1.  สํานักควรกําหนดนโยบาย  และแผนกล

ยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
เปนรูปธรรม 

2.  วางระบบในการประเมินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

 

7.  การบริหารและจัดการ จุดออน 
1.  บุคลากรบางคนยังขาดความตระหนักใน

บทบาทและการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และนําผล
มาปรับปรุงบาง  แตยังไมเปนรูปธรรม 
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 3.  การสื่อสารภายในองคกรยังไมมีระบบที่
ชัดเจนและเปนที่รับรูอยางทั่วถึง 

วิธีแกไข 
1.  จัดใหมีการประชุมบุคลากรระดับ

เจาหนาที่  ประจําอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง  หรือสงเสริมใหบุคลากรมีความ
เขาใจถึงการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

2.  วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง 

3.  จัดใหมีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่
เปนรูปธรรม 

 
 

8.  การเงินและงบประมาณ จุดออน 
1.  ขาดการประเมินผลการสรรหาแหลง

เงินทุน 
2.  การจัดทํางบประมาณแตละปไมไดแยก

ออกตามกิจกรรมโดยชัดเจน 
3.  ยังไมมีการวิเคราะหคาใชจายตามภารกิจ 
วิธีแกไข 
1.  ควรสรางเครือขายความรวมมือ  ดาน

องคกรภายนอก  เพื่อการสรรหาแหลง
เงินทุน 

2.  วางระบบการประเมินการสรรหาแหลง
ทุน โดยใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

3.  ในการควบคุมคาใชจายตาง ๆ ควรแยก
ออกตามกิจกรรมใหชัดเจน 

1.  มีการสรุปสถานการณเงินงบ 
     ตาง ๆ เปนประจําทุก ๆ เดือน ๆ  
     ละ 1 ครั้ง 
2.  มีการทําบัญชีควบคุมคาใชจาย 
     ตาง ๆ เปนประจําทุก ๆ ครั้งที่มี 
     การใชจาย 
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9.  ระบบและกลไกในการประกัน 
     คุณภาพ 

จุดออน 
1.  ขอมูลตาง ๆ เก็บอยูในรูปเอกสาร  การ

คนหาทําไดไมสะดวก 
2.  เนื่องจากยังอยูในระยะเริ่มตนของการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพระบบ  และ
กลไกในการดําเนินงาน  จึงยังไมเปน
รูปธรรม 

วิธีแกไข 
1.  สํานักควรพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ 

ที่จําเปนตองใชในการประกันคุณภาพ 
2.  กําหนดเวลาใหมีการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในอยางสม่ําเสมอปละ 1 ครั้ง 
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เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 
1.1.1 คูมือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2541 

              1.1.2/46 เอกสารประชาสัมพันธ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.1.3 เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th 
1.1.4 รายงานการประเมินผลการเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2545 
              1.1.5/46 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 
              1.1.6/46 เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.1 แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะ 5 ป พ.ศ.2540 – 2544 
              1.2.2/46 แผนดําเนินงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ 2546 

1.3.1 เอกสารรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
1.3.2 สรุปผลงานประจํางวด 

              2.1.1/46 โครงสรางการบริหารงาน 
2.1.2 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2544 

              2.3.1/46 ตารางสอนประจําแตละภาคการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

              2.3.2/46 ตารางสอนประจําแตละภาคการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              2.3.3/46 ตารางสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     2.3.4/46 ตารางสอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              2.3.5/46 บัญชีลงเวลาเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

              2.3.6/46 บัญชีลงเวลาเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

              2.4.1/46 ประกาศสถาบันเรื่องการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              2.4.2/46 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา

คัดเลือก(สอบสมัภาษณ) และคําสั่งแตงตั้งอาจารยและเจาหนาที่ในการควบคุมหองสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

              2.4.3/46 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือก(สอบสมัภาษณ) และคําสั่งแตงตั้งอาจารยและเจาหนาที่ในการควบคุมหองสอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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             2.4.4/46 รายงานผลการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

             2.4.5/46 รายงานผลการสอบคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

              2.5.1/46 รายนามอาจารยประจําหลักสูตร 
              2.5.2/46 บันทึกเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตําแหนงอาจารย 
              2.5.3/46 แนวปฏิบัติการคิดภาระงานอาจารยและการใหคะแนน สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
              2.5.4/46 สัญญาการลาศึกษาตอ อาจารยปราโมทย ลือนาม 

2.6.1 ขอบังคับวาดวยการศึกษา 
2.6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการในการสงผลการศึกษา 

              2.6.3/46 ใบแจงผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษา 2546 
2.7.1 ตารางควบคุมการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 
2.8.1 ขอปฏิบัติในการใชบริการหองสมุดของสถาบัน 
2.8.2 ประกาศสํานักวาดวยการใชหองสมุดของสํานัก 
2.9.1 ขอบังคับในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของศูนยเทคโนโลยี 
2.9.2 เว็บไซตของสํานักบรรณสารการพัฒนา http://library2.nida.ac.th 

              2.9.3/46 เครื่อง Server ที่ใหบริการในการศึกษา 
     - Server ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (isecwww.nida.ac.th) 

    - Server ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

      (isec.nida.ac.th) 

    - Server ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (jit.nida.ac.th) 

    - Server ของงานฝกอบรมของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (isectrain.nida.ac.th) 

              2.10.1/46 สรุปผลการประเมินการสอน ประจําปการศึกษา 2546 
              3.1.1/46 บันทึกขอสงรายชื่อผูแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2546 
              3.1.2/46 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ป 2546 
              3.2.1/46 รายช่ืออาจารยผูแนะนําประจําปการศึกษา 
              3.2.2/46 บันทึกขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

3.3.1 บันทึกแจงใหเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ  
4.1.1 ระเบียบสถาบันวาดวยการวิจัย 
4.2.1 ระเบียบสถาบันวาดวยการวิจัยประเภทตาง ๆ 

              5.1.1/46 รายงานการประชุมสํานัก 
              5.1.2/46 รายช่ือผูเขารับการอบรม 
              5.1.3/46 การประเมินผลการฝกอบรม หลักสูตร Advanced Computer Software Engineering 
              5.4.1/46 เอกสารประชาสัมพันธโครงการฝกอบรม 
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              6.1.1/46 ประกาศสถาบัน เรื่องกําหนดตารางสอนโครงการวิชาพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา (สพ.400) 
6.1.2 เอกสารชมรมพุทธศาสตร 

              6.4.2/46 เอกสารเชิญเขารวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
6.4.3 ประกาศสํานักเรื่องการแตงกายของนักศึกษา 

              7.1.1/46 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณสํานักประจําป 2546 
7.2.1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการประจําสํานัก 

              7.3.1/46 สรุปรายการเบิกจายในแตละปงบประมาณ 2546 
              7.4.1/46 ระเบียบสถาบันวาดวยการสรรหาคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก 

7.5.2 เลือกตั้งผูอํานวยการ 
              7.6.1/46 แผนงานการสรรหาบุคลากร 
              7.6.2/46 เอกสารประกอบการสรรหาบุคลากร 

7.8.1 สมุดโทรศัพทของสถาบัน 
7.8.2 เอกสารหมายเลขโทรศัพทของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
7.9.1 พรบ.สถาบันวาดวย ภาระหนาที่ของคณบดี/ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการและเลขานุการ

สํานัก 
7.9.2 เอกสารสํานักวาดวยการมอบหมายงานของผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการและเลขานุการสํานัก 

              8.1.1/46 งบเงินทุนสํานัก 2546 
              8.1.2/46 งบประมาณแผนประจําป 2546 
              8.1.3/46 งบรายไดสถาบัน 2546 
              8.2.1/46 รายงานสถานะการเงินประจําป 2546 

              9.2.1/46 ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
              9.2.2 ประกาศสํานักเรื่องแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการเปดการเรียนการสอน  หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
              9.3.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2545 
              9.3.2 การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 
              9.3.3 รายงานการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
              9.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายนามคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

1. รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ประธาน 

 (ผูชวยศาสตราจารย สุทธิชัย  สุทธิทศธรรม) 

2. รองศาสตราจารย นวลนดา  สงวนวงษทอง   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ววิรณ  ศิริกลการ    กรรมการ 

4. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   กรรมการ 

    (นางภัทรินทร  โลหวัชระกุล) 

5. นางภาวนิี  พันธลาภ      กรรมการและเลขานุการ 
 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน 

1.  นางสาวสิบพร  คุปตารักษ 




