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บทสรุปผูบริหาร 
 

สํานักไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2552 
ฉบับนี้ เปนการประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก โดยใชขอมูลการดํา เนินงานระหว าง  วันที่  1  มิถุนายน  
2552  –  31  พฤษภาคม  2553  สํานักได กําหนดเกณฑในการประเมินทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการองคประกอบที่ 2 คุณภาพการใหบริการ    องคประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการแกสังคม     องคประกอบที่ 4  การบริหารและการจัดการ   องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ และ
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จาก เกณฑดังกลาวสํานักไดประเมินตามตัวบงชี้ที่สถาบัน
กําหนด   5 องคประกอบ  11 ตัวบงชี้ ทั้งนี้สํานักไดกําหนดตัวบงชี้ตามอัตตลักษณของสํานักในองคประกอบที่ 2  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจดานตาง ๆ ของสํานัก ซึ่งมุงเนนในดาน
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพื่อใชเปนรายงานขอมูลเบื้องตนสําหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก  และเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพของสํานัก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพใน ระดับสถาบันตอไป  ซึ่งผลคะแนนรวมของทุก
องคประกอบ เทากับ 2.937 คะแนน  จากการประเมินคุณภาพภายในของสํานักสามารถสรุปถึง จุดแข็ง จุดออน และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อการดําเนินงานสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต  ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
1. สํานักสามารถจดัการระบบขอมลูสารสนเทศที่อยูในความดูแลรบัผิดชอบไดอยางมีคุณภาพและครอบคลุมความ

ตองการใชงาน  โดยสาํนักมกีารปรับปรุงระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless 
LAN  ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งสถาบนั   เพื่อสนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางทั่วถงึ 

2. สํานักมกีารสงเสริมใหบุคลากรสายงานคอมพิวเตอรไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคคอมพิวเตอร
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใชประโยชนกับงานไดอยาง
เหมาะสม 

3. สํานักมีระบบตาง ๆ    ที่สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ   เพื่อเปน
ขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจในการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกันคุณภาพ ไดแก ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)  และมีการนํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดจากระบบ Helpdesk Service System มาเปนตัวบงชี้ในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมอีกดวย  ซึ่งระบบ Helpdesk Service System ยังชวยในการออกชุด
แบบสอบถามใหผูรับบริการประเมินภายหลังเจาหนาที่ใหบริการ ซึ่งทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจาก
ผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว  ทําใหสามารถนํามาพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



 
จุดออน 
1. บุคลากรของสํานักมีภาระงานมาก ซึ่งงานบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศมีความหลากหลาย ทําใหมีอุปสรรคใน

การสื่อสารและดําเนินงานในบางครั้ง 
2. สํานักยังไมสามารถจัดทาํแผนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถและมีศกัยภาพในการกาวกระโดดขึน้สู

ตําแหนงงานที่กาวหนาไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากการดาํเนินการดานกฏระเบียบของงานบริหารบุคคลอยูภายใต
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรจัดระบบการติดตอสื่อสารกันภายในที่มีอยูหลายชองทาง ไดแก ระบบ ICS , Helpdesk  ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
อยางไรก็ตามในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในปการศึกษา 2552  สํานักคาดหวังวาจะสามารถนําผล

การประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนากิจการตาง ๆ ของสํานักไดอยางรวดเร็ว และตรงตามเปาหมายของสํานัก เพื่อให
บรรลุพันธกิจไดอยางมีประสทิธิภาพและเอื้ออํานวยตอการสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
หนาที่ 1 จาก 92 หนา 

 

สวนที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

ประวัติความเปนมา 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมช่ือ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”     กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. 

2527  โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางคอมพิวเตอร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ตอมาในป 2532  ไดยกฐานะขึ้นเปนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ      

ในป 2535  สถาบันไดมอบหมายใหสํานักเปดสอนวิชา สศ.400 ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอรแกนักศึกษาทุกคณะ
ของสถาบัน     เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา    จึงทําใหสํานักมีภาระงานดานการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
และงานนี้ไดดําเนินตอเนื่องมาถึงภาค 2 ปการศึกษา 2550 ในปการศึกษา 2548 เปดสอนวิชา สศ.800 ระบบสารสนเทศดวย
คอมพิวเตอร   สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร  

ในป 2541 สํานักไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหนาที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใชงานในการประกอบการขององคกรทั้งในภาคธุรกิจ
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบตอความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ   

ในป 2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร 
“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตรดานการบริหารจัดการธุรกิจ  และศาสตรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน  ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาใหสอดรับกับแนวคิดใหมๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  และสนองตอบ
ความตองการการใชงานเทคโนโลยีขององคกรและประเทศ  

ในป 2547  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  สถาบันไดมีคําสั่งที่ 754/2547  ใหโอนภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย
เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา  และศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มาอยูในความรับผิดชอบของสํานัก  
เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีมีความเปนเอกภาพ   

ตอมาใน ภาค 2 ปการศึกษา 2549  หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ไดหยุดรับ
นักศึกษา   จนกระทั่งปการศึกษา 2552   มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว 7 รุน รวมทั้งสิ้น 56 คน 

ในป 2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 สถาบันไดประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีผลใหหนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส และหนวยภาพนิ่งและโทรทัศน  ยายไปสังกัดกลุมงาน
โสตทัศนูปกรณ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้สํานักยังไดรับมอบหมายใหจัดทํา
โครงการสอบจัดระดับความรูความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร ปละ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนานักศึกษาของสถาบันใหมีความรูทางการ
ใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาตรฐาน 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  สํานักไดยายที่ทําการผูบริหารและสํานักงานเลขานุการจากอาคาร 6 ช้ัน 2 และยาย
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและที่ทํางานของกลุมงานตาง ๆ จากอาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน 5 มาอยูที่อาคารสยามบรมราชกุมารี 
โดยกําหนดให 

ช้ัน 11        เปนที่ทําการผูบริหารและสํานักงานเลขานุการ ,กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน ,กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ , กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ช้ัน 10 เปนที่ทํางานกลุมงานบริการวิชาการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4 
ช้ัน 9 เปนที่ทํางานกลุมงานบริการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตร 1,2,3 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
หนาที่ 2 จาก 92 หนา 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อสนับสนุนสถาบันในการ
ดําเนินการตามพันธกิจ 

วิสัยทัศน 

มุงเนนประสิทธิภาพการใหบริการ 4 ดาน (4S)  
SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกตอง และมีความรูจริง 
 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไมติดขดัในการดําเนินงาน 
SECURE    หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
SPEEDY    หมายถึง ความรวดเร็วทันตอความตองการใชงาน 

 

พันธกิจ 

- ใหบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารย  นักศึกษา  และบุคลากรภายในสถาบัน  เพื่ อ ใหการดํ า เนิน                    
พันธกิจของสถาบันเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ดานความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมใชงานที่เกี่ยวของ 

- จัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของสถาบัน ต้ังแตระดับผูใชงานจนถึงระดับ
ผูบริหาร 

- ใหบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก อาทิ การศึกษาวิเคราะห และจัดวาง
ระบบงาน การวางแผนดานระบบสารสนเทศ เปนตน 

 
โครงสรางสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบงหนวยงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการปฏิบัติงาน  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 
- งานแผนยุทธศาสตรไอซีที 
- งานประเมินผลแผนและการ 
  ดําเนินงานตามแผน 
- งานประเมินตนเอง  
   (ประกันคุณภาพ/กพร.) 
- งานขอมูลสําหรับการ 
   ประเมิน 
- งานประเมินคุณภาพ 
  การใหบริการ 

ผูอํานวยการ

รองผูอาํนวยการ 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี

หนวยระบบเครือขาย  
และระบบความปลดภัย 
- LAN/Wireless LAN 
- Remote Access 
- Network Monitoring 
- User authentication 
  system 
- Firewall system 
- Anti-virus system 
- Intruder detection 
  system 
- Contingency plan 
หนวยสนับสนุนระบบ 
สารสนเทศ 
- Dedicated & Virtual   
  Private Server 
- Co-location (Server    
  Room  Environment) 
- Data Center 
- User authentication 
- Collaboration System 
- E-mail System 
- Database management 
- Web design,  
  development and  
  management 
- System monitoring 
- งานตรวจขอสอบ 
หนวยกราฟก  
- งานออกแบบกราฟก 
- งานสรางสื่อนําเสนอดวย 
  คอมพิวเตอร 
 
 

หนวยวิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนาระบบงาน 
- ระบบบริการการศึกษา 
- ระบบการเงินการคลังและพัสดุ 
- ระบบบุคลากร 
- ระบบสํานักงาน 
- ระบบการเรียนการสอน    
  ฯลฯ 
หนวยคลังขอมูล 
- ขอมูลผูสมัครเขาศึกษา 
- ขอมูลนักศึกษา 
- ขอมูลนักศึกษาเกา 
- ขอมูลบุคลากร 
- ขอมูลภาระงานวิชาการ 
- คลังขอสอบ   
  ฯลฯ 
หนวยสนับสนุนระบบ 
งานอื่น 
- งานหองสมุด 
- งานตัดสินใจเพื่อการบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ  
- งานตรวจขอสอบ 
- งานการประชุม (e-Meeting) 
- งานการเรียนการสอนทาง 
  อิเล็กทรอนิกส 

หนวยธุรการ  
- งานรับสงหนังสือ 
- งานจัดเก็บเอกสาร 
- งานประชุม 
หนวยบุคคล 
- งานทะเบียนประวัติและ 
  สวัสดิการ 
- งานพัฒนาบุคลการ 
- งานจัดผูปฏิบัติงานลวงเวลา 
  และเบิกจายคาตอบแทน 
- งานการลาประเภทตาง ๆ  
- งานประเมินผลประสิทธิภาพ 
   ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
หนวยประชาสัมพันธ 
- งานประสานงานการจัด 
   กิจกรรมของสํานัก 
- งานเผยแพรการจัดกิจกรรม 
  ของสํานัก 
- งานจัดทําเอกสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ 
หนวยอาคารสถานที่ 
- งานบริการขอใชสถานที่และ 
   คิดคาใชจาย 
- งานความสะอาดและบํารุงรักษา 
- งานรักษาความปลอดภัย 
 
 

         

อาจารยประจาํสํานัก

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

หนวยหองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
- หองปฏิบัติการทั่วไป 
- หองปฏิบัติการเฉพาะทาง 
- หองปฏิบัติการวิจัย 
หนวยติดตั้ง บริการ  
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
- งานติดตั้ง Hardware /  
  Software หองเรียน และ 
  หนวยงานตาง ๆ  
- งานซอมบํารุง 
- งาน print/scan/write  
  ขอมูล 
หนวย Helpdesk  
- งานรับแจงปญหาและให 
  คําแนะนําเบื้องตน 
- งานจัดทําคูมือการติดตั้ง 
  การใชงาน และ FAQ 
- งานประวัติ และสถิติ 
 

หนวยการทดสอบดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 
 
หนวยการเรียนการสอนทาง 
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
 
หนวยการสอบจัดระดับ 
ความรูทางคอมพิวเตอร 
 
หนวยฝกอบรม 
 
หนวยจัดการความรู 
 
 
 

กลุมงานบริการ
วิชาการ 

 

กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หนวยคนควาและ 
วิจัยเทคโนโลยี 
 
หนวยพัฒนานวัตกรรม 
 
หนวยบริหารความเสี่ยง 
 

 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(วาง) 

 

 
สํานักงานเลขานุการ 

 

กลุมงานบริหาร
และธุรการ 

 

กลุมงานแผน 
และพัฒนา 

 

กลุมงานบริการ
คอมพิวเตอร 

 

กลุมงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 

กลุมงานโครงสราง
พื้นฐาน 

 

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 8 

(ชํานาญการ) 

กลุมงานการเงนิ
และพัสดุ 

 

หนวยการเงิน 
- งานจัดทํางบประมาณ 
   และการเบิกจาย 
หนวยพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจาง  
- งานทะเบียนครุภัณฑ  
   และการยืม-คืน 
 
 

16 ธค.52 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
2. วางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการอยางมีระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือขายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันในสวนที่รับผิดชอบ  
4. ใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
5. ดูแล รักษา และซอมบํารุงอุปกรณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ใหบริการแกคณาจารย และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก  งาน

จัดทํา e-Learning  และจัดการสอบเขา และสอบจัดระดับความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรดวยระบบ e-Testing  
7. รับผิดชอบการอบรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ใหบริการทางวิชาการ  และฝกอบรมแกหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การจัดอัตรากําลัง 
  ปจจุบันสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสรางอัตรากําลังสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 
- นางทัศนีย อาดํา 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (พนง.สถาบัน) 
 
 

ผูอํานวยการ 
ผศ.สุทธิชัย  สุทธทิศธรรม 

รองผูอาํนวยการ 
อ.ดร.ปราโมทย  ลือนาม 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี

กลุมงานโครงสราง
พื้นฐาน  

(นายกฤษณะ  
หลอโลหพันธุ) 

หนวยระบบเครือขาย  
และระบบความปลอดภัย 
- น.ส.กสิมา คิว้เจริญ 
   นวช.คอมพิวเตอร 5  
  (ขาราชการ) 
- นางอัจฉราพร สาระบุตร 
  นวช.คอมพิวเตอร 4     
  (ขาราชการ) 
- นายเสริมศกัดิ ์สุนทรศัพท 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- นายสุรพงษ  เนาวเศรษฐ 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน)   
หนวยสนับสนุนระบบ 
สารสนเทศ 
- นายกฤษณะ หลอโลหพันธุ 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- นายกรพรหม ถิระวฒัน 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- น.ส.ศิโรรัตน พลชัย 
  นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.สถาบัน) 
หนวยกราฟก  
- น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก  
   นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน)   
 
 
 

หนวยวิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนาระบบงาน 
หนวยคลังขอมูล 
หนวยสนับสนุนระบบ 
งานอื่น 
- นางสุนิดา เตียธสิทธิ์ 
  นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน) 
- นายภิญโญ เกิดแกว 
  นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน) 
- น.ส.ชนัญญา เนียมมาลัย 
  นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.สถาบัน)   
- นายพิชนกฤษณ  
  โกศลทวิชากร 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- น.ส.คณิตรา ปดสายะ 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
 
 

หนวยธุรการ  
- น.ส.วรันตภรณ   
  ขันจะนันท 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร  
  (ลูกจางชั่วคราว) 
หนวยบุคคล 
- น.ส.ประภาพรรณ  
  มานิตสุภวงษ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร  
  (พนง.สถาบัน) 
หนวยประชาสัมพันธ 
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี 
  จนท.บริหารงานทั่วไป 6  
  (ขาราชการ) 
- น.ส.จุฬาลักษณ 
  จนท.บริหารงานทั่วไป  
  (พนง.สถาบัน) 
หนวยอาคารสถานที่ 
- นายวิโรจน ใจจินดา 
  นักการ-ภารโรง (ลูกจางประจํา) 
- นายสง ฉ่ําสอน 
  พนง.บริการอัดสําเนา  
  (ลูกจางประจํา) 
- นางศิรีวัลย ทองอาภรณ 
   นักการ-ภารโรง (ลูกจางชั่วคราว) 
 
 

         

อาจารยประจําสํานัก 
- ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง ผศ.ระดับ 8 (ขาราชการ) 
   ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานบริการวิชาการ 
- อ.อภิรัตน บุรพิพัฒน        อาจารย ระดับ 7 (ขาราชการ) 
  ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

หนวยหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- นางโสภิษฐ ปญญาคํา 
  นวช.คอมพิวเตอร (ขาราชการ) 
หนวยติดตั้ง บริการ  
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
- นายธวัชชัย กาวรรณ 
  ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3 
  (ขาราชการ) 
- นายชิดชัย บุตแสง 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- นายอารี หวังปญญา 
  ชางอิเล็กทรอนิกส  
  (พนง.สถาบัน) 
หนวย Helpdesk  
- นายโกมุท  โกมุทพงศ 
   นวช.คอมพิวเตอร   
   (พนง.สถาบัน) 
    
 

หนวยการทดสอบดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 
หนวยการเรียนการสอนทาง 
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
- น.ส.ทัศนีย เพชรสีชวง 
  นวช.คอมพิวเตอร 4   
  (ขาราชการ) 
- น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก  
   นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน)  
 - นายวรวุฒิ  แสงเรือง  
   นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน)  
หนวยการสอบจัดระดับความรู 
ทางคอมพิวเตอร 
หนวยฝกอบรม 
หนวยจัดการความรู 
- น.ส.จุฬาลักษณ 
  จนท.บริหารงานทั่วไป  
  (พนง.สถาบัน) 
 

กลุมงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

(นางสุนิดา  
เตียธสิทธิ์) 

รวม 37 อัตรา แบงเปน 
- ขาราชการ สาย ก. สังกัดคณะสถิติประยุกต
ปฏิบัติราชการที่สํานัก 2 อัตรา 
- ขาราชการ 10 อัตรา   
      สาย ก.      2  อัตรา  
      สาย ข. ค.  8 อัตรา 
พนักงานสถาบัน 21 อัตรา  (วาง 2 อัตรา) 
ลูกจางประจํา 2 อัตรา 
ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา     

หนวยคนควาและวิจัย 
เทคโนโลยี 
หนวยพัฒนานวัตกรรม 
หนวยบริหารความเสี่ยง 
- นายกรพรหม ถิระวัฒน 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน) 
- นายวรวุฒิ  แสงเรือง  
   นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.สถาบัน)  
-  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.สถาบัน)(วาง) 
 
 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาง) 
นวช.คอมพิวเตอร  (หัวหนาสวน) 
พนักงานสถาบัน  (อัตราใหม) 

สํานักงานเลขานุการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (เลขานุการสํานัก) 

(นางภัทรินทร โลหวชระกุล)  

กลุมงานบริการ
คอมพิวเตอร 
(นางโสภิษฐ 
ปญญาคํา) 

กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(วาง) 

กลุมงานบริการ
วิชาการ 
(วาง) 

 

กลุมงานบริหาร
และธุรการ 

(น.ส.อรวรรณ 
สุขยานี) 

กลุมงานแผน 
และพัฒนา 

(วาง) 
 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 8  

(ชํานาญการ) 
(นางภาวินี พันธลาภ) 

กลุมงานการเงิน
และพัสดุ 

(วาง) 

 

หนวยการเงิน 
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี   
   (ขาราชการ) 
   จนท.บริหารงานทั่วไป 6  
- น.ส.จุฬาลักษณ 
  จนท.บริหารงานทั่วไป  
  (พนง.สถาบัน) 
หนวยพัสดุ 
- น.ส.สุภักตรา เส็งหะพันธุ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร  
  (พนง.สถาบัน) 
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การปรับโครงสรางและการแบงสวนราชการ 
การแบงสวนราชการเดิมและการแบงสวนราชการใหมภายในสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม เหตุผล / ความจําเปน 

ผูบริหารสํานัก 

1 ผูอํานวยการสํานัก 

2 รองผูอํานวยการสํานัก 

3 เลขานุการสํานัก 

 

1 ผูอํานวยการสํานัก 

2 รองผูอํานวยการสํานัก 

3 เลขานุการสํานัก 

4 หัวหนาสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

- เพิ่มตําแหนงหัวหนาสวน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตําแหนง 
เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงาน
ของกลุมงานดานเทคโนโลยีทั้ง 5 
กลุมใหเปนดําเนินงานไปตาม
นโยบายของสถาบันและสํานัก 

เดิมไมมี 1 ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานบริการ
วิชาการ 

2 ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

- สถาบันปรับเปลี่ยนภารกิจของ
สํานักใหดูแลงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบัน ตอมาในภาค 2 ปการศึกษา 
2549 สถาบันไดมีนโยบายใหงดรับ
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักจึง
มอบหมายภาระงานใหอาจารย
ประจําสํานัก 2 ทาน เปนที่ปรึกษา
ผูอํานวยการ เพื่อทําหนาที่ให
คําปรึกษาและแนะนําการ
ดําเนินงานดานงานบริการวิชาการ
และดานงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

แบงเปน 5 สายงาน 

1. สายงานโครงสรางพื้นฐาน 

2. สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. สายงานบริการคอมพิวเตอร 
4. สายงานบริการสื่อสารสนเทศและ

โสตทัศน 

5. สายงานบริหารและธุรการ 

แบงเปน  

1.สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.3 กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 
1.4 กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานใน
ปจจุบัน 
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การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม เหตุผล / ความจําเปน 

1.5 กลุมงานบริการวิชาการ 

2.สํานักงานเลขานุการ 

2.1 กลุมงานบริหารและธุรการ 

2.2 กลุมงานการเงินและพัสดุ 
2.3 กลุมงานวางแผนและพัฒนา 

 

อัตรากําลัง 
ในปการศึกษา 2552 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งสิ้น รวม 37 อัตรา แบงเปน 

คุณวุฒิปริญญา 
ประเภท 

เอก โท ตรี ตํ่ากวาตรี 
รวม 

ขาราชการ 1 8 2 1 12 
พนักงานสถาบัน ( อัตราวาง 2 อัตรา)  7 11 3 21 
ลูกจางประจํา    2 2 
ลูกจางชั่วคราวเงินรายได    1 1 
ลูกจางเงินทุนคณะ/สํานัก    1 1 

รวม     37 

  

โครงสรางการบริหารงานภายในสํานัก 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีโครงสรางการบริหารงานภายใน ประกอบดวย   
คณะกรรมการประจําสํานัก  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานัก  เปนประธานคณะกรรมการ     รองผูอํานวยการ

สํานัก    อาจารยประจําสํานักและอาจารยจากหนวยงานภายในสถาบัน    
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานัก   ประกอบดวย   รองอธิการบดีฝายวางแผน   เปนประธาน     

ผูอํานวยการสํานัก     รองผูอํานวยการสํานกั   อาจารยประจําสํานัก และเลขานุการสํานัก  เปนกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายวางแผน  เปนประธาน   รอง

อธิการบดีฝายบริหาร     รองอธิการบดีฝายวิชาการ     คณบดีหรือผูอํานวยการสํานักหนวยงานภายในสถาบัน     อาจารยจาก
หนวยงานภายในสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก  เปนกรรมการและเลขานุการ     และรองผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ    
 
การกํากับตรวจสอบ  
  การดําเนินงานในกิจการตาง ๆ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศอยูภายใตการกํากับตรวจสอบของ
คณะกรรมการประจําสํานัก  และกิจการตาง ๆ ที่ใชงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยูภายใตการกํากับตรวจสอบของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
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ขอบเขตและภาระงาน 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  จัดแบงโครงสรางออกเปนดังนี้ 
  1. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เปนฝายที่ปฏิบัติงานดานการดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน   ดูแล  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงาน  โดยแบงตามลักษณะงานเปน 5 กลุมงาน ดังนี้   
กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน   กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   กลุมงานบริการคอมพิวเตอร    กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยี    
กลุมงานบริการวิชาการ 
  2.  สํานักงานเลขานุการ  เปนฝายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยแบงเปน 3 
กลุมงาน ดังนี้  กลุมงานบริหารและธุรการ  กลุมงานการเงินและพัสดุ  กลุมงานวางแผนและพัฒนา 
 
อาคารสถานที่ 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี            ช้ัน 9    เปนที่ต้ังของหองปฏบิัติการ 1 , 2  และ 3 
 ช้ัน 10   เปนที่ต้ังของหองปฏิบัติการ 4  และที่ทํางานกลุมงานบริการวิชาการ 

ช้ัน 11  เปนหองผูบริหารสํานัก   หองอาจารย   หองประชุม   กลุมงานบริหารและธุรการ  
กลุมงานบริการวิชาการ  กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุมงานโครงสราง
พ้ืนฐาน   กล ุ มงานบริการคอมพิวเตอร  กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   หองศูนยรวม
ระบบเครือขายและเครื่องแมขาย   

 
อาคารบุญชนะ  อัตถากร ช้ัน 5 เปนหองระบบเครือขายยอยและเครื่องแมขาย สําหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขาย

และอุปกรณเครือขาย  สนับสนุนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 
 
อาคารจอดรถ         ช้ัน 2  เปนหองระบบเครือขายยอยและเครื่องแมขาย  สําหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแม

ขายสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารและงานบริการการศึกษา 
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ขอมูลทางการเงิน 
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได  กองทุนสํานกั  กองทุนพฒันาเทคโนโลยี

 งบประมาณที่ไดรับ  งบประมาณที่เบิกจาย 

 
 
งบประมาณของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําป 2552 

 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
รายการ   งบประมาณที่ไดรับ   งบประมาณที่เบิกจาย  

งบดําเนินการ            341,800.00                     341,800.00  

งบลงทุน        6,886,000.00                  6,594,895.50  

งบเงินอุดหนุน      13,000,000.00                 13,000,000.00  

งบ
ปร

ะม
าณ

แผ
นด

ิน 

 รวม     20,227,800.00               19,936,695.50  

งบดําเนินการ         2,988,200.00                   2,363,078.79  

งบลงทุน           553,000.00                     552,669.90  

งบเงินอุดหนุน            38,300.00                       47,858.00  

 งบ
ปร

ะม
าณ

เงิน

รา
ยไ
ด 

 

 รวม       3,579,500.00                 2,963,606.69  

งบดําเนินการ             52,000.00                       24,470.00  

งบลงทุน                       -                                     -    

งบเงินอุดหนุน            74,000.00                         5,000.00  

 กอ
งท

ุนส
ําน
ัก  

 รวม          126,000.00                      29,470.00  

งบดําเนินการ  5,129,800.00  4,641,433.68  

 งบลงทุน         1,790,800.00                  1,651,545.00  

งบเงินอุดหนุน            20,000.00                                   -   

 กอ
งท

ุนพ
ัฒน

า

เท
คโ
นโ
ลย

ี  

 รวม       6,940,600.00                 6,292,978.68  

รวมทั้งสิ้น    30,873,900.00               29,222,750.87  
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ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการประเมิน ป
การศึกษาที่ 2551 

การดําเนินงาน 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรนําแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 มาพิจารณารอยละของ
การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

แนวทางการพัฒนา 
สํานักควรมีการทบทวนแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาวิเคราะหความ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

1. สํานักไดนําแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 มาพิจารณารอยละ
ของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

2. สํานักไดมีการพิจารณาทบทวนระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยสรุปการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง การ
จัดทําองคประกอบและตวับงช้ีของรายงานการประกันคุณภาพ 
โดยแสดงภาพรวมใหเห็นพัฒนาการตอการนํามาปรับปรุง
วิธีการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานัก ใหไดรับความพึงพอใจและเอื้อประโยชนสูงสุดตอ
หนวยงานคณะ/สํานักของสถาบัน 

3. สํานักไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานรวมกัน และใน
ระหวางปที่ดําเนินงานมีการทบทวน/ปรับแผน/ปรับกลยุทธให
สอดคลองกับความเปนจริง  สงผลใหสํานักจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะบบส า รสน เทศ   และ จ า กก า รป ร ะชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก ครั้ง
ที่  5/2552  วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552  ประธานได
ขอใหคณะกรรมการเพิ่มหนาที่ในการทํางานดังนี้ 1) วิเคราะห
ความสอดคลองระหว างกลยุทธ  แผนการดํ า เนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
สถาบัน  และ 2) ประเมินตัวบงช้ีในแผนงานและโครงการ 

4. จากการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศครั้งที่ 1/2552  วันจันทรที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2552  ที่ประชุมมีมติใหหนวยแผนงานและ
ประกันคุณภาพ สรุปผลการปฏิบัติงานที่รายงานในการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักทุก
รอบ  6  เ ดื อน  9  เ ดื อน  1 2  เ ดื อน  และนํ า เข าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก
พิจารณารอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีวของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 
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จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการประเมิน ป
การศึกษาที่ 2551 

การดําเนินงาน 
 

องคประกอบท่ี 2  คุณภาพการใหบริการ 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในบางบริการไมไดเนน
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเจาหนาที่ จําเปนตอง
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีคําถามที่ตรงกับการสํารวจตามคุณภาพ
ของเจาหนาที่และแยกแบบสํารวจความพึงพอใจตอประเภทงาน
ออกไป 

แนวทางการพัฒนา 
สํานักจําเปนตองปรับปรุงแบบสอบถามใหมีคําถามที่ตรงกับการ
สํารวจตามคุณภาพของเจาหนาที่และแยกแบบสํารวจตามประเภท
งานออกไป โดยต้ังคณะทํางานขึ้นเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 
 
 
 
 

1. ไดทําการปรับปรุงแบบสอบถาม ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
4/2552 วันที่ 24 ก.ย. 2552 ดังนี้ 

– ปรับแกแบบสอบถามของบริการ Helpdesk ในขอ “ความ
สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท /ระยะเวลาที่ใหรอสาย” 
เปน “ ความสะดวกในการติดตอ” และ “ความถูกตอง/
ผลลัพธในการใหบริการ”  เปน “ความเหมาะสมของเวลาที่
ใชในการปฏิบัติงาน” 

– ปรับแกแบบสอบถามของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จาก 
“ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร” เปน “สมรรถนะ
ของเครื่องคอมพิวเตอร” 

2. จากการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศครั้งที่ 1/2552  วันจันทรที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2552  ที่ประชุมมีมติใหทุกกลุมงานปรับปรุง
แบบสอบถาม และนําเขาที่ประชุมของคณะทํางานปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู รับบริการ  โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 2 ประเภท คือ 

– ปรับแกแบบสอบถามที่เกี่ยวกับงานเปนแบบสอบถามตอ
การใหบริการของเจาหนาที่ใหครบทุกกลุมงาน   ซึ่ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่  จะ
สํารวจเปนแบบ Post Survey  

– แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอประเภทงาน จะ
สํารวจปละ 2 ครั้ง ในสวนของวิธีการแจกแบบสํารวจกับ
กลุมเปาหมายที่จะทําการสํารวจใหคณะทํางานประชุมอีก
ครั้ง 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

สํานักควรเพิ่มตัวบงช้ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมของเจาหนาที่ดวย 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศครั้งที่ 1/2552  วันจันทรที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2552  ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มตัวบงช้ีเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของเจาหนาที่ 
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จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการประเมิน ป
การศึกษาที่ 2551 

การดําเนินงาน 
 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

สํานักใหความสําคัญและสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่สถาบันจัดขึ้น และกิจกรรมที่
สํานักจัดขึ้น  

1. สํานักสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมของสถาบันและของ
สํานักจัดขึ้น  โดยมีการใหคะแนนสวนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ดานกิจกรรมการมีสวนรวม 

2. งานเว็บไซดไดจัดสงหนาเว็บที่แสดงบนเว็บไซดของสถาบันใน
เทศกาลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มายังหนวยแผนฯ   

องคประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

1. เนื่องจากมีการนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาชวยในการ
สนับสนุนกระบวนการดําเนินงานของสถาบันมากยิ่งขึ้น   ดังนั้น
จึงควรดําเนินการเพิ่มอัตราของบุคลากรที่เช่ียวชาญทางดานไอที
ใหเพียงพอที่จะรองรับตอ การควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยของขอมูล  และ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ   เพื่อนําไปปรับปรุงระบบ
ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ควรมีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายใน
รูปแบบตางๆและสามารถฟนฟูระบบและขอมูลในกรณีที่เกิด
ความเสียหายได   รวมทั้งควรมีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
(Contingency Plan) และมีการทดสอบตามแผนที่วางไว   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ไดมีมติให
สํานักทําการขออัตรานักวิชาการคอมพิวเตอรจํานวน 11 อัตรา ซึ่ง
ที่ประชุมสภาสถาบันฯ มีมติอนุมัติอัตราพนักงานสถาบัน 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 7 อัตรา และบรรจุเขา
ปฏิบัติงานแลว 6 อัตรา 

2. สํานักไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ฐานขอมูลเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอเจาหนาที่ผูรับบริการ 

3. สํานักไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศขึ้น เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานตามภาระกิจหลักของสํานัก และได
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไปแลวบางสวนใน
ปงบประมาณ 2552  
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ตารางการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนครบทุกภารกิจ 

2. สํ านั กมี ก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานัก โดยมีหนาที่ วิเคราะห
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของสถาบัน  และ ประเมินตัวบงช้ีในแผนงานและ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของ
สํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
การกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย ควรกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายใหสามารถวัดความสําเร็จ

ไดอยางชัดเจน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 

 

องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักมีระบบ Helpdesk Service System ชวยในการออกชุด
แบบสอบถามใหผูรับบริการประเมินภายหลังเจาหนาที่
ใหบริการ ซึ่งทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจาก
ผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว  ทําให
สามารถนํามาพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้น 

ควรพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ประเภทงานตาง ๆ ที่ใหบริการ นอกเหนือจากการสํารวจ
ความพึงพอใจที่มีตอเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของสํานัก เพื่อนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ 

สํานักควรจัดกิจกรรมหรือทรัพยากรที่จะสงเสริมให
บุคลากรสามารถทํางานดานวิชาการไดเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
. 

 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักไดจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู  ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของสถาบัน 
เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสถาบันใหเปน
สถาบันแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารของสถาบันฯไดมอบหมายสํานักการศึกษา
ระบบสารสนเทศซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่เช่ียวชาญ
ทางดานไอทีเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ และไดสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ ใหอยางเพียงพอ  ทําใหระบบขอมูล
สารสนเทศที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักฯมี
คุณภาพและครอบคลุมความตองการใชงาน 

3. สํานักมีการปรับปรุงระบบเครือขาย (Network ) ทั้ง
เครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งสถาบัน   เพื่อ
สนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบ
สารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางทั่วถึง 

4.  สํานักมีการสงเสริมใหบุคลากรสายงานคอมพิวเตอร
ไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิค
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใช
ประโยชนกับงานไดอยางเหมาะสม 

5. สํานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ  และมีการกําหนดนโยบาย
การควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สํานักควรจัดใหบุคลากรของสํานักมีการประชุมหารือ 

รวมกันทํากิจกรรมใหตอเนื่องมากขึ้น 
2. ขาดทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เครื่อง

แมขายสํารอง และระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ระบบ ( Development Environment ) เพื่อใชในการ
บริหารความเสี่ยง 

3. สํานักควรจัดงบประมาณในการประกันสุขภาพใหกับ
บุคลากรเพิ่มเติม 

4. สํานักควรจัดทําแผนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพในการกาวกระโดดขึ้นสู
ตําแหนงงานที่กาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

1. สํานักควรเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารโดยแจงผล
การปฏิบัติงานผานทาง SMS  ทําใหสะดวกในการ
ปฏิบั ติ ง านมากขึ้ น  และมีการ กํ าหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

2. สํานักควรจัดบริหารงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
มาดําเนินการในดานการบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น 

3. สํานักควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สมทบในการจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากร 

4. สํานักควรศึกษาและกําหนดทิศทางในการจัดทําแผน
สงเสริมบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพในการ
ขึ้นสูตําแหนงที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยการ
กําหนดเกณฑประเมินบุคลากรอยางชัดเจน และมีการ
ดําเนินการตอไป 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 

 

องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักมีระบบตาง ๆ    ที่สามารถนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินเพื่อใชในการบริหารและการ
ตัดสินใจ   อีกทั้งมีการรายงานยอดเงินคงเหลือประกอบการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุ  และการจางเหมาการซอมแซม
ทุกครั้ง  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจในการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

ควรนําระบบสารสนเทศที่สถาบันมีอยูมาใชในกลุมผูบริหาร
เพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีมาใชในการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ

ประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และ
เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. ตัวบงช้ีที่สํานักพัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกันคุณภาพ 

ไดแก ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QAIS)  และมีการนํารายงานผลการปฏิบัติงานที่ได
จากระบบ Helpdesk Service System มาเปนตัวบงช้ีใน
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมอีกดวย   

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

เทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพฒันากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของสํานัก ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารของ

สํานัก 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ของสํานัก ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงา น 
ในปงบประมาณ 2552  สํานัก มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

 ระดับ 1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน แลวเผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกันผาน

ทางเว็บไซตของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  (1.1-1)  
 ระดับ 2 : มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน  และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของสํานัก ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของสถาบัน   
สํานักมีกระบวนการจัดทําแผนอยางเปนระบบครบวงจร ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถายทอดแผนสู

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงาน มีการเชื่อมโยง
ระหวางยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสถาบัน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552 (1.1-2) 
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2553-2556 (1.1-3) ใหสอดคลองกัน  
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานัก ยุทธศาสตรของสถาบัน โดยกําหนดองคประกอบหลักของการดําเนินการเพื่อสนองตอบ
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ภารกิจของสถาบัน อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากร ICT  คุณภาพในการบริหาร และคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  
 
โดยมีการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ICT ของประเทศ   ของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนยุทธศาสตรของสถาบันเขาดวยกัน   
และจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร ICT ของสถาบัน  

 

 
 ระดับ 3 : มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน  
ผูบริหารของสํานักไดมีการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการกับผูบริหารสถาบัน โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ

เปาหมายของการดําเนินงาน  โดยใชเกณฑการประเมินของ สกอ. สมศ. กพร. (1.1-4) อีกทั้งยังมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนา
ตัวบงช้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสํานักเองดวย (1.1-5) 

 ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2552  ไดตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1-6)  
 
 
 
 
 

โครงสราโครงสรางง  
พื้นฐานพื้นฐาน  
และและ  

  
ทรัพยากรทรัพยากร  

IICCTT  

คุณภาพคุณภาพ  
การเรียนการการเรียนการ
สอนสอน//วิจัยวิจัย//
บรกิารบรกิาร
วิชาการวิชาการ  

  
คุณภาพคุณภาพ  
การบริหารการบริหาร  

ระบบงานระบบงาน
บรหิารบรหิาร  

บุคลากรบุคลากร  อาจารยอาจารย//
นักศึกษา นักศึกษา //
ผูรับบรกิารผูรับบรกิาร  

ส่ือการสอนส่ือการสอน  

ระบบงานระบบงาน
บรกิารบรกิาร 

แผนยุทธศาสตร   แผนยุทธศาสตร     
ICT ของศธ ของศธ..  

แผนยุทธศาสตร   แผนยุทธศาสตร     
การบริหารสถาบันการบริหารสถาบัน  

แผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตร ICT  
ของสถาบันของสถาบัน  

แผนแผน  
    ยุทธศาสตรยุทธศาสตร   

ICT  ของของ
ประเทศประเทศ  
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 ระดับ 5 : มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารสํานัก 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  มีการประชุมทุกเดือน 
เพื่อใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจะพิจารณาจากแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
งานประจําป  ซึ่งแผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นจะใชวิธี PDCA หรือ  Plan Do Check Act  และตั้งผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/
โครงการ  (1.1-7)  

 ระดับ 6 : มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพฒันาของสํานัก ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

สํานักมีการทบทวน/ปรับและเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเตรียมจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ   โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา  เพื่อนํามาทบทวน/ปรับและเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (1.1-8) อีกทั้งไดพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันและภารกิจของสํานัก ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตดวย   

 ระดับ 7 : มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
สํานักมีการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ทั้งผลจาก

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก (1.1-9) โดยมีผลการวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง และแนวทางการพัฒนา ซึ่งสํานักจะนํามากําหนดมาตรการเพื่อรองรับและทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเปน
ประจําทุกป (1.1-10) 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ระดับ 5  ระดับ 7  ระดับ 7 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 7 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 7 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 7 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
1. สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ 
2. สํานักมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก โดยมีหนาที่วิเคราะหความสอดคลองระหวางกล

ยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของสถาบัน  และประเมินตัวบงช้ีในแผนงาน/
โครงการ  ทําใหการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รายการหลักฐาน 
1.1-1 เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  
1.1-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2552 
1.1-3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2553-2556 
1.1-4 หนังสือการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ ประจําป 2552 
1.1-5 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงช้ีงานบริการของสํานัก ลงวันที่ 

19 พ.ย. 2550   
1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 

2553 
1.1-7 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่  3/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศ 
1.1-8 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 
1.1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2546-2551 (สามารถ download 

http://isec.nida.ac.th/th/2010-01-18-04-35-21 ) 
1.1-10 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 
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ตัวบงชี้ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

ขอมูลการดําเนินงาน : 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก  เพื่อใหการ

ดําเนินงานแผนงาน/โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจะพิจารณาจากแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปนั้นๆ  ซึ่งแผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นจะใชวิธี PDCA หรือ  Plan Do Check Act  และตั้งผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/
โครงการ   

ในปงบประมาณ 2552 สํานักไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 (1.1-2)  ซึ่งจากการวิเคราะหและประเมินผล
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ป 2552  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักพิจารณาได (1.1-6)  ดังนี้ 

1. โครงการที่ตองดําเนินการตอเนื่อง จํานวน 16 แผนงาน/โครงการ  

– บรรลุเปาหมายจํานวน 15 แผนงาน/โครงการ  

– ไมบรรลุเปาหมายจาํนวน 1 แผนงาน/โครงการ 
2. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ  จํานวน 6 โครงการ  

– บรรลุเปาหมายจํานวน 6 โครงการ 
สูตรการคํานวณ 
จํานวนแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย (21)  X 100 =  95.45 
      จํานวนแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณทั้งหมด (22) 
 
ดังนั้นการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงานที่กําหนด คิดเปนรอยละ  95.45 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  รอยละ 90 - 100  ≥ 90% 

ผลการดําเนินงาน   รอยละ 86.19 รอยละ 86.19 รอยละ 95.45 

คะแนนอิงเกณฑ   2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : 95.45 3 คะแนน 

เปาหมาย : ≥ 90% บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
สํานักมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เพื่อวิเคราะห ตรวจสอบ และ
ประเมินตัวบงช้ีในแผนงาน/โครงการ ทําใหการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
การกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายใหสามารถวัดความสําเร็จไดอยางชัดเจน 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
1.1-2   แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 
1.1-6   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 
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องคประกอบท่ี 2  คุณภาพการใหบริการ  
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักไดจัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ (2.1-1) และประชุมระดมสมองเพื่อ
ปรับปรุงตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัววัดความพึง
พอใจของผูรับบริการ พรอมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ   สํานักมีปจจัย
สนับสนุนตอการดําเนินงาน โดยมีระบบ Helpdesk Service System เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของ
สํานักโดยตรง  ระบบทําใหบุคลากรสามารถรับทราบปญหาหรือการขอรับบริการไดอยางรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไดเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําใหผูบรหิารสามารถรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน 
และระบบยังชวยในการออกชุดแบบสอบถาม (2.1-2) ใหผูรับบริการกรอกหลังเจาหนาที่ใหบริการเมื่อรับแจงปญหาประจําวันใน
ระบบไดทันทีซึ่งทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว   สามารถนํามาพัฒนา
งานบริการใหดียิ่งขึ้น 

ในปการศึกษา 2552 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง  ดังนี้ 

- เก็บรวบรวมขอมูลในปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2552 – สิงหาคม 2552) โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยัง
บุคลากรผูรับบริการหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 250 ชุด ไดคืนมา 188 ชุด คิดเปนรอยละ 75 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา 
จํานวน 800 ชุด ไดคืนมา 607 ชุด คิดเปนรอยละ 75.87 (2.1-3) 

- เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน 2552 – กุมภาพันธ 2553 โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผูรับบริการหลัง
การใหบริการเสร็จ จํานวน 200 ชุด ไดคืนมา 152 ชุด คิดเปนรอยละ 76 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 640 ชุด ไดคืนมา 
503 ชุด คิดเปนรอยละ 78.59 (2.1-3) 
 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  

– บุคลากรมีความพึงพอใจมากในการใชงานบริการตาง ๆ ของสํานัก ในปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2  มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คิดเปนรอยละ 89 

– บุคลากรมีความพึงพอใจมาก ในการใชงานบริการตาง ๆ ของสํานัก ในปงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1  มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 

 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  

– นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใชบริการตางๆ ของสํานัก ในปงบประมาณ 
2552/ครั้งที่ 2 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คิดเปนรอยละ 80.20 และ 3.97  คิดเปนรอย
ละ 79.40 ตามลําดับ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552                                                            หนาที่ 24  จาก 92 หนา 

 

– นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใชบริการตางๆ ของสํานัก ในปงบประมาณ 
2553/ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 3.97  คิดเปนรอยละ 79.40 และ 4.02 คิดเปนรอย
ละ 80.40 ตามลําดับ 

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.09 คิดเปนรอยละ  81.8 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย คาเฉลี่ย ≥ 3.5  คาเฉลี่ย ≥ 3.5  คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 3.58 3.58 3.83 3.83 4.09 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : 4.09 3 คะแนน 

เปาหมาย : คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
มีระบบ Helpdesk Service System ชวยในการออกชุดแบบสอบถามใหผูรับบริการประเมินภายหลังเจาหนาที่ใหบริการ ซึ่งทําให
ไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว  ทําใหสามารถนํามาพัฒนางานบริการใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอประเภทงานตาง ๆ ที่ใหบริการ นอกเหนือจากการสํารวจความพึงพอใจที่
มีตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 
รายการหลักฐาน 

2.1-1 แผนการดําเนินงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 
2.1-2 ตัวอยางแบบสอบถาม 
2.1-3 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ รอบปการศึกษา 2552 

(การสํารวจปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 และปงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2   ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response time) 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  รอยละของรายการที่ไดติดตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากไดรับแจง 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
< 70 70 – 79  ≥ 80 

ผลการดําเนินงาน 
รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ (2.2-1) สรุปไดดังนี้ 

รายการที่ใชเวลา 
<= 4 ชม. 

รายการที่ใชเวลา 
> 4 ชม. 

 
 

ประเภทงาน 

 
จํานวน 

รายการทั้งหมด จํานวน
รายการ 

รอยละ รอยละถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

รอยละ รอยละถวง
น้ําหนัก 

1.       กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 4    100.00          0.22                 -              -                  -    

2.       กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 901 858      95.23        47.80  43      4.77            2.40  
3.       กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

282 266      94.33        14.82  16      5.67            0.89  

4.       กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 608 575      94.57        32.03  33      5.43            1.84  

รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,795 1,703         94.87  92             5.13  

สูตรการคํานวณ รอยละของรายการที่ไดติดตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากไดรับแจงถวงน้ําหนัก :  
(4*100)+(858*95.23)+(266*94.33)+(575*94.57)/1,795 = 94.87 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80 

ผลการดําเนินงาน 80 80 81 81 94.87 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 94.87 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2553” 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
< 70 70 – 79 ≥  80 

 
ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการ  ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดระดับความยาก – งาย ของงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.) 
งาน 

ระดับงาย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) ระดับยาก (Hard) 
1. กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ≤  8 >8  -  ≤ 28 >28 - ≤44 
2. กลุมงานบริการคอมพิวเตอร ≤ 10 >10 - ≤ 16 >16 - ≤ 28 
3. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ≤ 12 >12 - ≤ 28 >28 - ≤ 60 
4. กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน ≤ 12 >12 - ≤ 20 >20 - ≤ 36 

 
หมายเหตุ :  1 วันทําการ เทากับ 8 ช่ัวโมง ไมนับวันหยุดราชการ 

 
เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง ซึ่งไดจากระบบ Helpdesk Service 
System  “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ” (2.3-1) 

รายการที่แกไขภายในเวลาที่กําหนด รายการที่ใชเวลาเกินกําหนด งาน รายการ
ท้ังหมด จํานวน

รายการ 
รอยละ รอยละถวง

น้ําหนัก 
จํานวน
รายการ 

รอยละ รอยละถวง
น้ําหนัก 

1.   กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 4 100.00        0.22           -             -             -    
2.   กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 905 890   98.34      49.39  15 1.66      0.83  
3.   กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 282 277   98.23      15.37  5     1.77       0.28  
4.   กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 611 610 99.84     33.85  1    0.16        0.06  

รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,802 1,781       98.83  21        1.17  

 
สูตรการคํานวณ รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดถวงน้ําหนัก : 
(4*100)+(890*98.34)+(277*98.23)+(610*99.84)/1,802 = 98.83 
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ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80 

ผลการดําเนินงาน 84 84 77.67 77.64 98.83 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน :  รอยละ 98.83 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.3-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2553” 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : รอยละของการมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรดานไอที ตอบุคลากรดานไอทีท้ังหมด 
ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย :  

– การมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรดานไอที ไดแก  เปนกรรมการภายนอกสํานัก    
เปนวิทยากรบรรยายหรืออบรมหัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

– จํานวนบุคลากรดานไอที หมายถึง บุคลากรของสํานักที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระยะเวลาการทํางาน 
9 เดือนขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552  การมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรดานไอทีของสํานัก  

- บุคลากรดานไอทีท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีจํานวน 9 คน : 
1) ผ.ศ.นวลนดา สงวนวงษทอง 2) น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ   3)นางอัจฉราพร  สาระบุตร 4)นายกฤษณะ  หลอโลหพันธุ   
5)นายกรพรหม ถิระวัฒน   6) นายภิญโญ เกิดแกว   7)น.ส.จุฬาพร พันธุกําหเนิด 8)น.ส.ศิโรรัตน พลชัย  9)นางสุนิดา  เตียธสิทธ 

- รายชื่อบุคลากรดานไอทีท่ีนํามาคํานวนมีจํานวน 16 คน ดังนี้ 
อาจารย :1) ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง   2)อ.อภิรัตน บุรพิพัฒน    
นักวิชาการคอมพิวเตอร: 1)น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ  2)นางอัจฉราพร สาระบุตร 3)น.ส.ทัศนีย เพชรสีชวง  4) นายเสริมศักดิ์ สุนทรศัพท  
5)นายกฤษณะ หลอโลหพันธุ   6) นายกรพรหม ถิระวัฒน  7) นางสุนิดา เตียธสิทธิ์   8) นางโสภิษฐ ปญญาคํา  
 9) นายธวัชชัย กาวรรณ  10) นายชิดชัย บุตแสง   11) นายอารี หวังปญญา  12)น.ส.ศิโรรัตน พลชัย     13) นายภิญโญ เกิดแกว   
14)นางสาวจุฬาพร พันธุกําเหนิด 
 
หมายเหตุ :  
มีบุคลากรดานไอทีมีจํานวน 23 คน (อาจารย : 2 คน , ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร :  21 คน)  แตเนื่องจากมีนักวิชาการคอมพิวเตอร
บรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวนจํานวน 7 คน ไดแก 1)นายสุรพงษ เนาวเศรษฐ 2)น.ส.ชนัญญา เนียมมาลัย 3)นาย
พิชนกฤษณ โกศลทวิชากร 4)น.ส.คณิตรา ปดสายะ 5)นายวรวุฒิ แสงเรือง  6)น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก  7)โกมุท โกมุทพงศ   
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 
 

สูตรการคํานวณ :   รอยละของการมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรดานไอที ตอ บุคลากรดานไอที
ทั้งหมด :  

จํานวนของบุคลากรดานไอทีที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (9)  x 100 = 56.25 
              จํานวนบุคลากรดานไอทีทั้งหมด (16) 
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ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย     รอยละ ≥ 25 

ผลการดําเนินงาน     รอยละ 56.25 

คะแนนอิงเกณฑ     3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย     บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 56.25 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-1  ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th 
3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอที 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 - รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจํานวน 10 กิจกรรม  ไดแก  

บริการแกสังคม และชุมชน( 1 กิจกรรม)  

1.  19-08-2552 ไอที ฟอรัม ครั้งที่ 8 เรื่อง ทําไมตอง 3G  

วิชาการ( 4 กิจกรรม)  

1.  20-08-2552 โครงการจัดทําสื่อดวยตนเอง (ภายใตโครงการการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันฯ)  

2. 22-03-2553  การสอนความรูทางคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Tutorial Class) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ป
การศึกษา 2552 

3. 27-05-2553 การสอนความรูทางคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Tutorial Class) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ป
การศึกษา 2552 

4.  29-07-2552 อบรมการใชงานโปรแกรม SPSS for Windows เวอรช่ัน 17.0  

การบริหารจัดการ( 3 กิจกรรม)  

1.  03-09-2552 อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูบริหารระดับกลาง  

2.  17-08-2552 อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ผูใชงานระบบ)  

3.  28-07-2552 อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (หนวยงานนํารอง)  

กิจกรรมทั่วไป( 2 กิจกรรม)  

1.  07-09-2552 การเปดงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

2.  24-07-2552 ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 
รายชื่อบุคลากรดานไอทีท่ีนํามาคํานวน 
อาจารย :1) ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง   2)อ.อภิรัตน บุรพิพัฒน    
นักวิชาการคอมพิวเตอร: 1)น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ  2)นางอัจฉราพร สาระบุตร 3)น.ส.ทัศนีย เพชรสีชวง  4) นายเสริมศักดิ์ สุนทรศัพท  
5)นายกฤษณะ หลอโลหพันธุ   6) นายกรพรหม ถิระวัฒน  7) นางสุนิดา เตียธสิทธิ์   8) นางโสภิษฐ ปญญาคํา  
 9) นายธวัชชัย กาวรรณ  10) นายชิดชัย บุตแสง   11) นายอารี หวังปญญา  12)น.ส.ศิโรรัตน พลชัย     13) นายภิญโญ เกิดแกว   
14)นางสาวจุฬาพร พันธุกําเหนิด 
 
หมายเหตุ : บุคลากรดานไอทีมีจํานวน 23 คน (อาจารย : 2 คน , ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร :  21 คน)  แตเนื่องจากมีนักวิชาการ
คอมพิวเตอรบรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวนจํานวน 7 คน ไดแก  
1)นายสุรพงษ เนาวเศรษฐ 2)น.ส.ชนัญญา เนียมมาลัย 3)นายพิชนกฤษณ โกศลทวิชากร 4)น.ส.คณิตรา ปดสายะ  
5)นายวรวุฒิ แสงเรือง  6)น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก  7)โกมุท โกมุทพงศ  
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สูตรการคํานวณ รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอที :  
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ (10)    X  100  =   62.50 

                                               บุคลากรดานไอที(16) 
ดังนั้น กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอทีเทากับรอยละ  62.50 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย รอยละ ≥ 30  รอยละ ≥ 30  รอยละ ≥ 30 

ผลการดําเนินงาน รอยละ46.67 รอยละ 46.67 รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 62.50 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 62.50 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
สํานักมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของสํานัก เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : 
สํานักควรจัดกิจกรรมหรือทรัพยากรที่จะสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานดานวิชาการไดเพิ่มขึ้น 
 
รายการหลักฐาน 
3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
3.2-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/actbytype.asp 
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องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : รอยละ  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 54  55 – 79  ≥  80 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 สํานักมีบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมดจํานวน 32 คน  แตเนื่องจากมีนักวิชาการคอมพิวเตอร
บรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวนจํานวน 7 คน      ดังนั้นบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่นํามาคํานวนมีจํานวน 
25  คน    บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพจํานวน 24 คน ดังนี้ 
1) นางภัทรินทร  โลหวัชระกุล  2)นางภาวินี พันธลาภ   3)น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ   4)นางอัจฉราพร  สาระบุตร  5)นายกฤษณะ  หลอ
โลหพันธุ  6)นางสุนิดา  เตียธสิทธ  7)นายกรพรหม ถิระวัฒน   8)นางโสภิษฐ  ปญญาคํา  9)น.ส.ทัศนีย  เพชรสีชวง      
10)นายอารี  หวังปญญา     11)ธวัชชัย   กาวรรณ   12)น.ส.ศิโรรัตน พลชัย     13) นายภิญโญ เกิดแกว  14)น.ส.อรวรรณ  สุขยานี 
15)น.ส.สุภักตรา  เส็งหะพันธุ   16)น.ส.ประภาพรรณ  มานิตสุภวงษ   17)นางทัศนีย   อาดํา  18) จุฬาลักษณ กาญจนเตมีย     
19)วรันตภรณ  ขันจะนันท  20)นายสง  ฉ่ําสอน  21)นายวิโรจน  ใจจินดา  22)นายเสริมศักดิ์ สุนทรศัพท 23)ชิดชัย บุตแสง   
24)น.ส.จุฬาพร พันธุกําหเนิด 
 
หมายเหตุ :  
บุคลากรบรรจุใหมท่ีทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวน ไดแก: 1)นายสุรพงษ เนาวเศรษฐ 2)น.ส.ชนัญญา เนียมมาลัย              
3)นายพิชนกฤษณ โกศลทวิชากร 4)น.ส.คณิตรา ปดสายะ 5)นายวรวุฒิ แสงเรือง  6)น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก   7)โกมุท โกมุทพงศ 
 
สูตรการคํานวณ รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ :  

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ (24)  x 100  = 96 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (25) 

 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80  รอยละ ≥ 80 

ผลการดําเนินงาน รอยละ86.67 รอยละ 86.67 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 96 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 
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การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 96 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1.2  แผนภูมิอัตรากําลัง 
4.1-1     ขอมูลจากระบบ QAIS  : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/traininfo_all_type.asp  
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ตัวบงชี้ 4.2  :  มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ

สํานักรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง

แผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2552 มีการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
ระดับ 1 : มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสํานักรับทราบ   
สํานักมีการทบทวน และจัดทําแผนการจัดการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 (4.2-1)  และจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (4.2-2) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความรู
ภายในองคการของสํานัก (4.2-3) 

สํานักไดจัดกิจกรรม Kick off KM ของสํานัก เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สํานักรับทราบ (4.2-4)  ตลอดจนจัดทําเว็บไซต KM ของสํานัก  URL : http://km-isec.nida.ac.th/home/ ในการจัดเก็บและเปนแหลง
คนหา เผยแพรความรู  แจงขอมูล ขาวสาร และแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรในสํานัก (4.2-5) 

ระดับ 2 : มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  
ระดับ 3 : มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100         

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความรูภายในสํานักประจําปงบประมาณ 2552 สําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
(4.2-6) ทั้งนี้มีโครงการที่ตองดําเนินการตอเนื่องในป 2553 ไดแก 

- โครงการจัดทําบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยแกไขปญหาเบี้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแกบุคลากร  
ไดดําเนินการตอเนื่องในป 2553   เนื่องจากมีหัวขอเรื่องเพิ่มขึ้น 

- โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการใหบริการเทคโนโลยี  ดําเนินการตอเนื่องในป 
2553  เนื่องจากมีระบบปฏิบัติการใหมเพิ่มขึ้น 

ระดับ 4 : มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
มีการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของสํานัก (KM Core Group)    อีกทั้ง

มีการรายงานผลการดําเนินงานตอสถาบัน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (4.2-6) 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552                                                            หนาที่ 35  จาก 92 หนา 

 

ระดับ 5 : มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู  

สํานักไดนําผลจากการประเมินมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู ดังนี้ 

ระบบ Helpdesk Service System  สํานักไดเริ่มใชงานจริงตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เปนการทํางานผานเว็บไซต   
URL :http://helpdesk.nida.ac.th  (4.2-7) เพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการ  ซึ่งสํานักไดนํารายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบ 
Helpdesk  ใชเปนตัวบงช้ีในรายงานการประเมินตนเองของสํานัก และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก   

นอกจากนี้สํานักไดสงโครงการระบบ Helpdesk Service System เขารวมกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice 
52) ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหหนวยงานคิดคนพัฒนาแนวการทํางานที่ดี ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองผานการมีสวนรวม แลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน  สํานักไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    

เว็บไซต KM ของสํานัก  ไดทําแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2551  URL : http://km-isec.nida.ac.th/home/   (4.2-5) เพื่อเปน
เว็บไซตกลางในการแจงขอมูล ขาวสาร แลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรในสํานัก (4.2-5) 

คูมือการปฏิบัติงาน  ซึ่งแยกออกเปนคูมือเฉพาะเจาหนาที่  ผูดูแลรับผิดชอบ จํานวน 9 เลม  และไดนําคูมือดังกลาว ลงในเว็บ
ไซด KM ของสํานัก URL : http://km-isec.nida.ac.th/home/   เพื่อเปนการถายทอดความรู  (4.2-8) 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  ระดับ 4  ระดับ 5 

ผลการดําเนินงาน   ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

คะแนนอิงเกณฑ   3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย   บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 5 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
สํานักไดจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของสถาบัน เพื่อนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาสถาบันใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
สํานักควรจัดใหบุคลากรของสํานักมีการประชุมหารือ รวมกันทํากิจกรรมใหตอเนื่องมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารโดยแจงผลการปฏิบัติงานผานทาง SMS  ทําใหสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการ
กําหนดแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและประเมินผล 
 
รายการหลักฐาน 
4.2-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูระดับหนวยงานของสํานัก รอบ 12 เดือน 
4.2-2 แผนการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
4.2-3 คําสั่งสถาบัน ที่ 870/2552 เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูระดับหนวยงาน  
4.2-4 แจงบุคลากรของสํานักเขารวมประชุม Kick off KM ทาง ICS 
4.2-5 ภาพหนาจอ http://km-isec.nida.ac.th/home/ 
4.2-6 ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําป 2552 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 

เดือน 
4.2-7 ภาพหนาจอ http://helpdesk.nida.ac.th 
4.2-8 คูมือการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมี

ความสุข 
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสาย

งาน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับที่ 1 : มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 สํานักมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของพนักงาน โครงสรางการปฏิบัติงาน โครงสรางอัตรากําลัง และหนาที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานตามโครงสรางการปฏิบัติงาน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจาณาในการขออัตรากําลังพนักงานสถาบัน 
โดยผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิเคราะหอัตรากําลัง (4.3-1)  

ทั้งนี้สถาบันมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งสํานักจะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสถาบัน และผูบริหารหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ/ สํานัก รวมทั้งผูแทน
สายวิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กําหนดกรอบ
อัตรากําลัง ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาสถาบัน 

ระดับที่ 2 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
สํานักมีคณะทํางานกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก เพื่อใหการปรับปรุงระบบการทํางาน

ใหบริการของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับภารกิจของสํานัก โดยมีการกําหนดเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคลากรสายสนับสนุน แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และ 2)ผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเกณฑมีวิธีการคิด
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักที่เปนรูปธรรม  (4.3-2) 

ในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีของสํานัก(4.3-6)ไดมีการพิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณ  (4.3-7)  เพื่อสงเสริมใหบุคลการสายงานคอมพิวเตอรไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิค
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใชประโยชนกับงานไดอยาง
เหมาะสม  ซึ่งในการจัดสงบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรตาง ๆ นั้น บุคลากรเปนผูจัดหาหลักสูตรเพื่อเขารับการอบรมตามความ
สนใจของแตละคน   นอกจากนี้บุคลากรของสํานักยังไดเขารวมประชุมในการชี้แจง "Career Path: พนักงานสถาบัน สายสนับสนุน 
กับความกาวหนาในตําแหนงงาน"  (4.3-8)  ที่สถาบันจัดขึ้น      เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพการทํางาน รวมทั้ง
สรางแรงจูงใจ 
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ระดับที่ 3 : มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

สถาบันมีสวัสดิการในการจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากรสถาบัน ซึ่งสํานักไดทําหนังสือเวียน เรื่อง การจัดทํา
ประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากรสถาบัน  ใหบุคลากรสํานักรับทราบ และตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว (4.3-9)  
นอกจากนี้สถาบันจัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งสํานักไดทําหนังสือเวียน เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําป 2552  ใหบุคลากร
สํานักรับทราบ และกรอกแบบฟอรมการตรวจสุขภาพเพื่อนําไปยื่นใหเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันที่ตรวจสุขภาพ (4.3-10) 

สํานักจัดใหมีการประชุมบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น (4.3-11) ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการสวัสดิการเพิ่มเติม  และ สํานักมีการยายสถานที่ทํางานใหมมีการจัดรูปแบบที่น่ังใหม
โดยใชอุปกรณสํานักงานที่มีความทันสมัย   อีกทั้งสถาบันไดปรับปรุงอาคารสถานที่   ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบ
สถาบัน   เปนการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  ไมไดประเมิน  ระดับ 6 

ผลการดําเนินงาน     ระดับ 3 

คะแนนอิงเกณฑ     2 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 3 2 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 6 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สํานักควรจัดงบประมาณในการประกันสุขภาพใหกับบุคลากรเพิ่มเติม 
2. สํานักควรจัดทําแผนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการกาวกระโดดขึ้นสูตําแหนงงานที่

กาวหนาไดอยางรวดเร็ว 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สํานักควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบในการจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากร 
2. สํานักควรศึกษาและกําหนดทิศทางในการจัดทําแผนสงเสริมบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพในการขึ้นสูตําแหนง

ที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยการกําหนดเกณฑประเมินบุคลากรอยางชัดเจน และมีการดําเนินการตอไป 
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รายการหลักฐาน 
4.3-1 หนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/574 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2552 เรื่อง ขออัตราพนักงานสถาบันระบบใหม จํานวน 11 อัตรา 
4.3-2 เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน 
4.3-3 คําสั่งสถาบันที่ 378/2552  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
4.3-4 คําสั่งสถาบันที่ 269/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสถาบัน 
4.3-5 ภาพหนาจอการประกาศรับสมัครบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน ผานเว็บไซตสํานักและสถาบัน 
4.3-6 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 749/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
4.3-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีของสํานัก  
4.3-8 รายช่ือผูเขารวมประชุมในการชี้แจง "Career Path: พนักงานสถาบัน สายสนับสนุน กับความกาวหนาในตําแหนง

งาน"  ดูไดจาก http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/trainpopup.asp?id=3836&fc=สอธ.  
4.3-9 หนังสือเวียนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากรสถาบัน 
4.3-10 หนังสือเวียนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําป 2552 
4.3-11 รายงานการประชุมบุคลากรของสํานัก ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ

มาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับที่ 1 :   มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
ในการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศนั้น มีการดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนมา โดย

สถาบันไดมอบหมายใหสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล และบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบัน ซึ่งในป 2552 สํานักไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร พ.ศ.2553 - 2556 (1.1-3) โดยมีสวนของการวางแผนและการบริหารจัดการในระดับผูบริหาร   เพื่อชวยพัฒนาสถาบันฯให
กาวไปเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากลได 

ระดับที่ 2 :   มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
ปจจุบันสถาบันมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนกระบวนงานดานการบริหารงานจัดการภายใน

องคกร ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน ระบบงานจัดซื้อจัดจาง ระบบงานพัสดุ   ระบบงานบุคลากรและ
ระบบเงินเดือน (4.4-1) ซึ่งขอมูลในระบบตาง ๆ เหลานี้มีการบูรณการรวมกัน  มีการบันทึกขอมูลตาง ๆ เขาสูระบบและสามารถ
แสดงรายงานสรุปขอมูลในดานตาง ๆ ที่ผานการประมวลผล ทั้งในรูปแบบสรุปและแบบแสดงรายละเอียดใหกับผูใชงาน และ
ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสม (4.4-1)    

ในป พ.ศ. 2551 และ 2552 ที่ผานมา ไดมีการเพิ่มระบบงานดานสารสนเทศ  ซึ่งมีการทํางานเปนลักษณะ Web- based ซึ่ง
ทําใหผูใชงานและผูบริหารมีความสะดวกในการเขาถึงระบบ  เนื่องจากสามารถใชงานไดทุกสถานที่และทุกเวลา  มีการเชื่อมตอ
เครือขาย ซึ่งระบบที่มีการพัฒนาดังกลาว ไดแก 

– ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ  เปนระบบที่ใชในงานดานการประกันคุณภาพ 
และบริหารสถาบันทํางานในลักษณะ Web-Based Application โดยขอมูลในระบบเกิดจาก การทํางานรวมกัน
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในขอมูลแตละดาน ทั้งเจาหนาที่บันทึกขอมูลของคณะ/สํานัก และบุคลากรทุกคน
ภายในสถาบัน  ทั้งนี้สํานักไดมีการแกไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อใหรองรับกับการดําเนินงาน
ของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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– ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)  ซึ่งเปนระบบที่ใชเพื่อการบริหารจัดการงานเอกสารเพื่อใหมีการ
จัดการดานเอกสารที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น  สามารถรับ-สงเอกสารผานระบบได   สามารถเรียกดูเอกสารได
สะดวกรวดเร็ว  ทันตอการใชงาน  และสามารถติดตามความกาวหนาของการสงเอกสารไดวาอยูในขั้นตอนใด  
นอกจากนี้ยังชวยลดการใชกระดาษและการนําสงเอกสารอีกดวย 

– นอกจากนี้สํานักยังไดตระหนกัถึงการบริหารขอมูลตาง ๆ ซึ่งพบวา ขอมูลบางสวนสามารถใชงานรวมกันได จึง
เกิดการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงบูรณาการขึ้นโดยใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service 
Oriented Architecture) หรือ SOA เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบันได  อันจะเปนการนําไปสู เครือขายการใชงานขอมูลรวมกันที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 ระดับที่ 3 :   มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
โดยทั่วไประบบสารสนเทศของสถาบันที่มีการใชงานอยูจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลทั้งในระดับ 

Database และระดับ Application โดยระบบจะตองสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาสูระบบ (Authentication) เชน การใชรหัสผาน 
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดผูใชงานและสิทธิการใชระบบ(Authorization) ตามความเหมาะสมและระดับการใชงานใหกับผูที่มีสิทธิ
เทานั้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) เพื่อปองกันผูบุกรุกและควบคุมการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย
ที่ใหบริการระบบดังกลาวดวย  แตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการขัดของกับระบบจนเปนเหตุใหระบบฐานขอมูลลมไมสามารถใช
งานได   สถาบันฯจึงไดจัดจางผูเช่ียวชาญมาทําการตรวจสอบ  บํารุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแมขายและ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ(4.4-2) โดยมีการดําเนินการในลักษณะ Preventive Maintenance เพื่อใหไดบริษัทผูดูแลระบบและ
อุปกรณที่มีความรูและความชํานาญโดยตรง (4.4-3)  และเปนการปองกันไมใหระบบเกิดความเสียหายรายแรง  นอกจากนี้ไดมีการ
จัดทําระบบ Monitoring  สําหรับตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบฐานขอมูล   และประเมินประสิทธิภาพของการใชงานของ
ระบบคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (2.1-3) 

ทั้งนี้สํานักยังตระหนักถึงความเสี่ยงตอการเสียหายหรือสูญหายของขอมูล   เพื่อความปลอดภัยของขอมูลสํานักฯจึงมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศขึ้น เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานัก และดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการเกิดความ
เสียหายในรูปแบบตางๆและสามารถฟนฟูระบบและขอมูลในกรณีที่เกิดความเสียหายได   รวมทั้งมีการวางแผนแกไขปญหาจากภัย
พิบัติ(Contingency Plan) และมีการทดสอบตามแผนที่วางไว   จากนั้นนําผลการทดสอบมาประเมินความปลอดภัยของขอมูล 

 ระดับที่ 4 :   มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   
สํานักมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล ปละ 2 ครั้ง  ไดแก รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 1  และ ปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 (2.1-3) 
 ระดับที่ 5 : มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลในระดับที่ 3   และผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชฐานขอมูลในระดับที่ 4   สํานักจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยใหความสําคัญตอการใชขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด    จึงมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QAIS)  ใหรองรับระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ   โดยไดดําเนินการพัฒนาในสวนของการติดตามเฝาระวังเพิ่มเติมเขาไปดวย   ซึ่งไดดําเนินการพัฒนาระบบเสร็จ
เรียบรอยแลว (4.4-5) 
 และในปการศึกษา 2552 ตอเนื่องจนถึงปการศึกษา 2553 สํานักฯมีโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก    ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบัน  
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และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารขึ้นมาใหมเพื่อรองรับความตองการใชงานไดตรงตามเปาหมายและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น    รวมถึงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับการใชงานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศในอนาคต 

 ระดับที่ 6 : มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

สถาบันไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล   
โดยจัดเตรียมขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนด และสามารถนําไปใชได  ซึ่งไดจัดสง
ขอมูลตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว (4.4-6) 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ระดับ 3  ระดับ 3  ระดับ 4 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 6 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 6 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 4 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  

1. ผูบริหารของสถาบันฯไดมอบหมายสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่เช่ียวชาญทางดานไอที
เปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ  ทําใหระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของสํานักฯมีคุณภาพและครอบคลุมความตองการใชงาน 

2. สํานักมีปรับปรุงระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ใหมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั่วทั้งสถาบัน   เพื่อสนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางทั่วถึง 

3.  สํานักมีการสงเสริมใหบุคลการสายงานคอมพิวเตอรไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคคอมพิวเตอรเพื่อ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใชประโยชนกับงานไดอยางเหมาะสม 

 
รายการหลักฐาน 
1.1-3        แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2553 – 2556  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
2.1-3       รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ รอบปการศึกษา 2552 (การ

สํารวจปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 และปงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1) 
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4.4-1 ตัวอยางภาพหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูใชงาน 
4.4-2 สัญญาจางที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4.4-3 ใบสั่งจาง  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบํารุงรักษาซอฟแวรงานบริการการศึกษาและระบบงาน

คลัง”  
4.4-4 Database Performance Report 
4.4-5 ภาพหนาจอระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 
4.4-6 ภาพหนาจอฐานขอมูลนักศึกษา หลักสูตร และบุคลากร 
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ตัวบง ชี้ 4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสํานักเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานัก 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)อยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง

นอย 3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)ไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก) ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก) 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
ในป 2552 มีการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

ระดับ 1 : มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)อยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 
สํานักมีชองทางการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนไดถึง 5 ชองทาง ดังนี้ 
1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสถาบัน URL : http://www.nida.ac.th (4.5-1) เกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธ

ตางๆ  
1.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบติดตอสื่อสารภายในสถาบัน(Internal Communications System) URL : 

http://ics.nida.ac.th (4.5-2)  เปนระบบที่ใชในการติดตอสื่อสารภายในสถาบัน ไดแก การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
การจัดทําปฏิทินการทํางาน การเผยแพรหนังสือเวียน การใชแฟมขอมูลและปฏิทินรวมกัน การติดตอประสานงานเพื่อ
ปฏิบัติงานรวมกัน รวมถึงกระดานแสดงความคิดเห็น  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน 

1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของศูนยประสานราชการใสสะอาด URL : http://www.nidaclean.nida.ac.th  ใน
ดานตางๆ (4.5-3) ไดแก ขอมูลการดําเนินงานของศูนยประสานราชการใสสะอาด และการสงเสริมและสนับสนุนความ
ใสสะอาดเชน วินัย จรรยาบรรณ มาตรฐาน พระบรมราโชวาท 

1.4 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสํานัก URL : http://isec.nida.ac.th (4.5-4) อาทิ  ขอมูลของสํานัก ขาว
ประชาสัมพันธ เอกสารเผยแพร คูมือ  ประกาศ 

1.5 การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนเอกสารสิ่งพิมพ เชน ประกาศ แผนพับ ใหแกผูเกี่ยวของและผูสนใจ (4.5-5) 
ระดับ 2 : มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว

อยางนอย 3 ชองทาง 
สํานักมีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน ดังนี้ 
2.1 ระบบติดตอสื่อสารภายในสถาบัน(Internal Communications System) URL : http://ics.nida.ac.th (4.5-2) สามารถติดตอ

ประสานงานเพื่อปฏิบัติงานรวมกัน รวมถึงกระดานแสดงความคิดเห็น  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน 
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2.2 เว็บไซตของศูนยประสานราชการใสสะอาด URL : http://www.nidaclean.nida.ac.th  (4.5-3) สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รองเรียนและรวม
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสถาบัน  ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น รองเรียน เสนอแนะ 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจากชองทางดังกลาวไดเชนกัน 

2.3 สํานักมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ปละ 2 ครั้ง (2.1-3) ซึ่ง
ผูรับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น รองเรียน เสนอแนะได     

ระดับ 3 : มีการนําความคิดเห็นของประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก)ไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

สํานักมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ (2.1-3) มีการนําความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของผูรับบริการ มาพิจารณาและดําเนินการดังนี้ 

1. หนวยแผนงานและประกันคุณภาพคัดกรองขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะตาง ๆ จากแบบสอบถาม นําเสนอตอผูอํานวยการ
สํานักทราบเบื้องตน 

2. นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคณะกรรมการประจําสํานัก  คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการแกไข ปรับปรุง การดําเนินงาน (1.1-10,4.5-6) 

3. แจงใหกลุมงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการใหบริการใหเหมาะสมแลวรายงานความคืบหนาตอ
ผูอํานวยการสํานัก (4.5-7) 

4. ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานปรับปรุงการใหบริการ ของกลุมงานดังกลาว 
5. รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงการใหบริการของกลุมงานดังกลาวตอผูอํานวยการสํานัก  (4.5-8) 

นอกจากนี้สถาบันยังมีศูนยประสานราชการใสสะอาดรับจดหมายรองเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันทางกลองรับเรื่องรองเรียนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. นําเสนออธิการบดีในฐานะผูอํานวยการศูนยประสานราชการใสสะอาด 
2. แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการใหบริการใหเหมาะสมแลวรายงานความคืบหนาตอ

อธิการบดีเพื่อทราบผานศูนยประสานราชการใสสะอาด 
3. ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานปรับปรุงการใหบริการ ของหนวยงานดังกลาว 
4. รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานดังกลาวตอคณะกรรมการศูนยประสานราชการใสสะอาด 

ระดับ 4 : มีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (บุคคลภายนอกสํานัก) ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน 

การดําเนินงานในกิจการตาง ๆ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีคณะกรรมการประจําสํานัก ประกอบดวย อาจารย
ประจําสํานักและอาจารยจากภายนอกสํานัก (4.5-9,4.5-10) ใหคําปรึกษาและใหความคิดเห็นแกในการดําเนินกิจการของสํานัก  
และกิจการตาง ๆ ที่ใชงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยูภายใตการกํากับตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวางแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร     รองอธิการบดีฝายวิชาการ     คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก
หนวยงานภายในสถาบัน     อาจารยจากหนวยงานภายในสถาบัน    ผูอํานวยการสํานักและรองผูอํานวยการสํานัก (4.3-4,4.5-11)    
อีกทั้งสํานักยังไดรับการตรวจสอบ  และประเมินการดําเนินงานของสํานักตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดขึ้น ทําใหสํานัก
ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว 

ระดับ 5 : มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน(บุคคลภายนอกสํานัก) 
 สํานักมีการนํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  และรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  
เผยแพรขอมูลดังกลาวใหผูเกี่ยวของและประชาชนทั่วไปรับทราบผานทางเว็บไซตของสํานัก  http://isec.nida.ac.th (4.5-4) ซึ่ง
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รายงานดังกลาวไดรับการพิจารณา   ตรวจสอบจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี(4.5-6) คณะกรรมการสํานัก(4.5-12) 
และคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก(4.5-13)  ตามลําดับเรียบรอยแลว  
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  ไมไดประเมิน  ระดับ 5 

ผลการดําเนินงาน     ระดับ 5 

คะแนนอิงเกณฑ     3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย     บรรลุเปาหมาย 

 
 การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 5 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.1-10  รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 
2.1-3   รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ รอบปการศึกษา 2552 (การ

สํารวจปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 และปงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1) 
4.3-6   คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ที่ 749/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
4.5-1 ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสถาบัน URL : http://www.nida.ac.th  
4.5-2 ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบติดตอสื่อสารภายในสถาบัน(Internal Communications System) URL : 

http://ics.nida.ac.th  
4.5-3 ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของศูนยประสานราชการใสสะอาด  

URL : http://www.nidaclean.nida.ac.th   
4.5-4 ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสํานัก URL : http://isec.nida.ac.th  
4.5-5 ประกาศ แผนพับ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
4.5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 
4.5-7 ภาพหนาจอ e-mail และ ICS แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการปรับปรุง 
4.5-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ 2/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553  
4.5-9 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ที่ 603/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
4.5-10 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
4.5-11 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
4.5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
4.5-13 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
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ตัวบงชี้ท่ี 4.6 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัด
รวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสํานัก 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2552 มีการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
ระดับ 1 : มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานใน

สังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง  

สํานักแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศขึ้น โดยมีผูอํานวยการสํานัก รอง
ผูอํานวยการสํานัก เลขานุการสํานัก คณาจารย และหัวหนากลุมงานทุกกลุมรวมเปนคณะกรรมการ (4.6-1)  เพื่อระบุปจจัยเสี่ยง
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภาระกิจหลักของสํานัก   อีกทั้งเพื่อใหการควบคุมภายในและความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อลดความเสี่ยงดานการดําเนินงานดานสารสนเทศของสถาบัน      สํานัก
จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.6-2) 

ระดับ 2 : มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.6-3) โดยการวิเคราะหทางดานการ
หยุดชะงักของการทํางานของระบบสารสนเทศหลักของสถาบัน และการหยุดชะงักการทํางานของระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 
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ระดับ 3 : มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ซึ่งไดกําหนดมาตรการในการ
ตอบสนองความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด และกําหนดเวลา  และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 (4.6-4) เพื่อ
กําหนดแผนติดตามการทํางานและรายงานผลการทํางานในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งกําหนดใหหัวหนางานติดตามและทําความเขาใจแกบุคลากรในการดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ยงตามแผนและนโยบายรวมทั้งประกาศ  เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในและความปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 

ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4.6-5)  ไดแก 

• แผนการดําเนินงานความเสี่ยงที่ 1   การหยุดชะงักการทํางานของระบบสารสนเทศหลักของสถาบัน  

• แผนการดําเนินงานความเสี่ยงที่ 2  การหยุดชะงักการทํางานของระบบเครือขาย และอินเตอรเน็ต 
ระดับ 5: มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสํานัก      
ในป 2552 สํานักมีการสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  พรอมหลักฐานอางอิง  เสนอตอ

ผูบริหารของสํานัก  (4.6-6) โดยนําเขามาสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/53 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เพื่อ
นํามาวิเคราะหประกอบการจัดทําและปรับปรุงแผนในป 2553 ตอไป 
 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  ระดับ 5  ระดับ 5 

ผลการดําเนินงาน   ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

คะแนนอิงเกณฑ   3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย   บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
 การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 5 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
สํานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  และมีการกําหนดนโยบายการควบคุมการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จุดควรพัฒนา 
ขาดทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เครื่องแมขายสํารอง และระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ ( Development 
Environment ) เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรจัดบริหารงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนมาดําเนินการในดานการบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน 

4.6-1 คําสั่งสํานักที่   4/2552 เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

4.6-2 นโยบายการควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.6-3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
4.6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 

กุมภาพันธ 2553 
4.6-5 หลักฐานอางอิงประกอบการจัดทาํกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ไดแก คูมือ รายงาน รูปภาพหนาจอ 

เอกสารจัดซื้อ และหนังสือสัญญาตาง ๆ  
4.6-6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําป 2552 
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องคประกอบท่ี 5  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบง ชี้ 5.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการ

อยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 
สถาบันมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

ระดับ 1 : มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
สํานักใหความสําคัญตอการจัดทําแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบัน เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อน

ภารกิจดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่สถาบันวางไว  โดยใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการจัดทําคําขอ
ต้ังงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มีระบบสารสนเทศทางดานการเงิน (MIS) ที่สามารถ
จัดทําฐานขอมูลทางการเงินเพื่อประมวลผลเปนรายงานทางการเงินและเปนขอมูลสําหรับใชในการบริหารและการตัดสินใจ(5.1-1) 

ระดับ 2 : มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 
ตรวจสอบได 

ในการพิจารณาการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของสํานัก  มีผูบริหาร  คณะกรรมการประจําสํานัก (4.5-12) และ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (5.1-2) พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณ  ซึ่งมีการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับ
กับรายจายจริงยอนหลัง   รวมทั้งมีการแยกคาใชจาย เพื่อใหสอดคลองกับเงินของแตละงบประมาณอยางชัดเจน  และเพื่อใหการ
บริหารงบประมาณของแตละกองทุนหรืองบประมาณ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของแตละ
งบประมาณมากที่สุด  รวมทั้งมีการจัดทําแผนการใชจายเงินโดยกําหนดงวดเวลาของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เพื่อการติดตาม
การใชจายเงินใหตรงตามแผนและรวดเร็วยิ่งขึ้น (5.1-3) เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 
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ระดับ 3 : มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
สถาบันมีระบบสารสนเทศทางดานการเงิน (MIS) ซึ่งประกอบดวย 

- ระบบงบประมาณรองรับการจัดสรรงบประมาณ และคุมยอดงบประมาณทุกประเภทของสถาบัน 

- ระบบตรวจจาย รองรับการอนุมัติจายทุกประเภทของสถาบัน 

- ระบบบัญชี รองรับบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 4 มิติ 

- ระบบการเงิน รองรับการรับเงิน จายเงินทุกประเภทของสถาบัน 

- ระบบพัสดุ รองรับการจัดซื้อ/จัดจาง การควบคุมพัสดุ โดยมีทะเบียนคุมพัสดุ และหลักการคิดคาเสื่อมราคาที่เปนไปตาม
หลักเกณฑ 

ทั้งนี้ ระบบตาง ๆ    หนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงินสําหรับใชใน
การบริหารและการตัดสินใจ (4.4-1)  อีกทั้งมีการรายงานยอดเงินคงเหลือประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุ  และการจางเหมา
การซอมแซมทุกครั้ง  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจในการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 : มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
สํานักไดจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหาร  คณะกรรมการสํานัก(4.5-12) และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

(5.1-3) ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  และรายงานผลงบประมาณที่ไดรับ ปละ 2 ครั้ง  
ระดับ 5 : มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานัก

อยางตอเนื่อง 
สํานักมีกลุมงานการเงินและพัสดุ ทําหนาที่รายงานสถานะทางการเงินกอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง  เพื่อให

ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห  และตัดสินใจในการอนุมัติการใชเงินของแตละงบประมาณ  และหนวยการเงินยังมี
หนาที่ ประมาณการรายรับ-รายจาย และนําเสนอรายงานเปรียบเทียบรายรับ – รายจาย เชน กองทุนทุกกองทุน  ประกอบการจัดตั้ง
งบประมาณ เพื่อความมั่นคงทางดานการเงินของสํานัก และนําเสนอคณะกรรมการสํานัก(4.5-12)และคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี (5.1-2) 

ระดับ 6 : มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
สถาบันกําหนด 

สถาบันไดมีสํานักงานตรวจสอบภายในของสถาบัน   เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยกําหนดรูปแบบของการ
บริหารงาน คือ เปนหนวยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิการบดี ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในมีภารกิจในการตรวจสอบดานการบริหารเงินงบประมาณ
แผนดิน เงินรายได การเงินหลักสูตรช้ันปริญญาโท ภาคพิเศษ  การเงินกองทุน และโครงการตาง ๆ และตรวจสอบคณะ/สํานัก/
หนวยงานตาง ๆ ในสถาบันดวย  อีกทั้งสํานักไดแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เปนประจําทุกป  เพื่อ
ตรวจสอบบัญชีของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ปละ 1 ครั้ง (5.1-4) 

ระดับ 7 : ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

ในการจัดทําคําของบประมาณของสํานักมีการนําเสนอใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือหรือขอมูลในการบริหารงาน และแกไข
ปญหาไดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  โดยสํานักมีการทบทวน/ปรับและเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเตรียม
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา วาในปที่ผานมาไดรับ
หรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนงาน/โครงการใดบาง  เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธ/แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
โดยนํามาทบทวน/ปรับและเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป (4.5-12,5.1-2)  อีกทั้งไดพิจารณาความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสถาบันและภารกิจของสํานัก   
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ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ไมไดประเมิน  ไมไดประเมิน  ระดับ 7 

ผลการดําเนินงาน     ระดับ 7 

คะแนนอิงเกณฑ     3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย     บรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 7 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 7 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
สํานักมีระบบตาง ๆ    ที่สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงินเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ   อีกทั้งมี
การรายงานยอดเงินคงเหลือประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุ  และการจางเหมาการซอมแซมทุกครั้ง  เพื่อเปนขอมูลให
ผูบริหารตัดสินใจในการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรนําระบบสารสนเทศที่สถาบันมีอยูมาใชในกลุมผูบริหารเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีมาใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
รายการหลักฐาน 
4.4-1 ตัวอยางภาพหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูใชงาน 
4.5-12     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
5.1-1 เอกสาร รายงาน การต้ังงบประมาณ ประจําป 
5.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 
5.1-3       รายงานงบการเงินที่จัดสงใหผูตรวจสอบบัญชี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
5.1-4        คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ 192/2553 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 

26 มีนาคม 2553 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานัก 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

อยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล กลุมงาน สาย

งาน และสํานัก 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานัก 

 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 7  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก 
สํานักไดมีการปรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีกรรมการ 2 ชุด คือ  

• คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา (6.1-1)  

• คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน โดยกรรมการจะประกอบดวยอาจารยภายในสถาบนั และมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการดวย (6.1-2)  

ระดับ 2 : มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานัก  

สํานักไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในระดับสถาบัน โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2552 (6.1-3) ระหวางผูบริหารของสถาบันกับผูบริหารของสํานัก  ที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ในลงนามใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552  ไดบรรจุตัวบงช้ี ผลการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2552 ไวดวย  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดวย  
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ระดับ 3 : มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

สํานักมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ไดแก กพร.  สกอ.  (6.1-4) 

ระดับ 4 : มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  

สํานักไดเริ่มจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)       เพื่อรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน (1.1-9)  สํานักมีหนวยแผนงานและประกันคุณภาพดําเนินการ
ควบคุมคุณภาพ  คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง    ทั้งนี้สํานักมีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการของสํานักเพื่อ
ควบคุมคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการของสํานัก มีการประชุมทุก
เดือน และมีการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําปไปพรอมกับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป 
เพื่อสงเสริมพัฒนา/ปรับปรุงแผนงาน/โครงการใหมีวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และมีการประเมินผล ที่ตรงตามเปาหมายที่
กําหนด (1.1-16) 

ระดับ 5 : มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
 สํานักมีการทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (1.1-20)   พบวา
สํานักมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยปรับจากมาตรฐานคุณภาพมาเปนองคประกอบการ
ประเมินสอดคลองตามพันธกิจของสํานัก  นอกจากนี้ไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอยาง
ตอเนื่อง  อีกทั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ในปที่ผานมา มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก  (6.1-5) 

ระดับ 6 : มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล กลุมงาน 
สายงาน และสํานัก  

สถาบันมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล กลุม
งาน สายงาน และสํานัก ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) (6.1-6)  โดยมีผูรับผิดชอบการใชงานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันเพื่อทําการบันทึกขอมูลของสํานักใน Module    ตาง ๆ  และมีการตรวจสอบการบันทึกขอมูลลงในระบบ 
QAIS ซึ่งมีการ Login เขาระบบกอนใชงาน   

ระดับ 7 : มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เนื่องจากสถาบันไดนําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจมาใชงาน และไดมีการ

พัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง ซึ่งระบบดังกลาวไดมีมหาวิทยาลัยหลายแหงนําไปใชงานและพัฒนาตอยอดจากระบบเดิมจึงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูใชงานระบบสารสนเทศคณะระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบันและพัฒนาเปนเครือขาย
ผูใชงานผานการจัดสัมมนากลุมผูใช และแลกเปลี่ยนโปรแกรมระหวางกัน  และเพื่อพัฒนาระบบตอยอดระบบสารสนเทศคณะตาม
บริบทและความตองการขององคกรแตละแหง (6.1-7) 
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ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 7 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 7 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 7 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 7 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 

1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. ตัวบงช้ีที่สํานักพัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐาน 

6.1-1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 400/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2553 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 

6.1-2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 399/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2553 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 

6.1-3 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
6.1-4 แผนการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.1-9       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2546-2551 (สามารถ download 

http://isec.nida.ac.th/th/2010-01-18-04-35-21 ) 
1.1-6       รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 

เมษายน 2553 
1.1-20 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 
6.1-5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2552 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
6.1-6 ภาพหนาจอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
6.1-7 e-mail การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูใชงานระบบสารสนเทศระหวางสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับ

หนวยงานและหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักอยางตอเนื่อง   มีการดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักอยางตอเนื่อง ไดแก  

• มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับสํานัก  

• มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายในสํานักอยางตอเนื่องมาตั้งแตป
การศึกษา 2544 (6.2-1)  

• ผูบริหารของสํานักใหความสําคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก โดยการใหบุคลากรของสํานักเขา
รับฟงการประเมินจากคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน   เพื่อถายทอดองคความรูในการประเมินตนเอง
ของสํานัก และใหบุคลากรของสํานักไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  รวมทั้ง
สงเสริมการประกันคุณภาพของสํานักใหเขมแข็ง (6.2-2) 

ระดับ 2 : มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก 
มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก ไดแก 

• มีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงช้ี (6.2-3) และจัดทําระบบ Helpdesk Service System เพื่อมาชวยในการพัฒนา
และการกําหนดเพิ่มตวับงช้ี เกณฑ ใหสอดคลองกับพันธกิจของสํานัก  

ระดับ 3 : มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  โดยนํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2551 แสดงในเว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th ดวย (1.1-9) 
ระดับ 4 : มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

สํานักไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอยางตอเนื่อง  ซึ่งคณะอนุกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปที่ผานมา มา
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานกั  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (6.2-4) 
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ระดับ 5 : มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบัน  

สํานักไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) (6.1-9)     ตรวจสอบฐานขอมูล
และ Server ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบ เพื่อใหสอดรับกับภารกิจ
และตัวช้ีวัดของสถาบัน รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู   ดูแลผูใชและสิทธิ์การใชงานระบบ  ซึ่งในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินนั้นจะใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบขอมูลอื่นที่การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนั้นสํานักจึงทําการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QAIS)    ใหรองรับระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (6.2-4)  ซึ่งนับไดวาสํานักมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สํานักพัฒนาขึ้น   

นอกจากนี้สํานักไดพัฒนาตอยอดแนวคิดในการรับแจงปญหาของผูรับบริการ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยนําระบบ Helpdesk Service System มา
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ อีกทั้งยังนํารายงานของผลการปฏิบัติงานที่ไดจากระบบมาเปนตัวบงช้ีในรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม   และไดสงโครงการระบบ Helpdesk Service System เขารวม
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice 52) ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหหนวยงานคิดคนพัฒนาแนวการทํางานที่ดี ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวตองผานการมีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน  สํานักไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    

 
ผลประเมิน 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 

เปาหมาย ระดับ 4  ระดับ 4  ระดับ 4 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : ระดับ 5 3 คะแนน 

เปาหมาย : ระดับ 4 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกันคุณภาพ ไดแก ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)  และมีการนํา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดจากระบบ Helpdesk Service System มาเปนตัวบงช้ีในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมอีกดวย   
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รายการหลักฐาน 
1.1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจํ าปการศึกษา  2546-2551    (สามารถ  download 

http://isec.nida.ac.th/th/2010-01-18-04-35-21 ) 
6.1-5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2552 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
6.1-9 ภาพหนาจอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
6.2-1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  
6.2-2 รายงานการประชุมการแจงผลการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 
6.2-3 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงช้ีงานบริการของสํานัก ลง

วันที่ 19 พ.ย. 2550 
6.2-4 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และผลการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายการหลักฐานอางอิง ปการศึกษา 2552 
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1.1-1  เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  

1.1-2  แผนปฏิบัติการประจําป 2552 

1.1-3  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2553-
2556 

1.1-4  หนังสือการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ ประจําป 2552 

1.1-5  คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงช้ีงาน
บริการของสํานัก ลงวันที่ 19 พ.ย. 2550   

1.1-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วัน
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 

1.1-7  คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่  3/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

1.1-8  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 

1.1-9  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2546-2551 (สามารถ download 
http://isec.nida.ac.th/th/2010-01-18-04-35-21 ) 

1.1-10  รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2552 

2.1-1  แผนการดําเนินงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 

2.1-2  ตัวอยางแบบสอบถาม 

2.1-3  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ รอบป
การศึกษา 2552 (การสํารวจปงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 และปงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1) 

2.2-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553” 

2.3-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ ต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553” 

3.1-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th 

3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 

3.2-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/actbytype.asp 

4.1-1 ขอมูลจากระบบ QAIS  : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/traininfo_all_type.asp 

4.2-1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูระดับหนวยงานของสํานัก 
รอบ 12 เดือน 

4.2-2  แผนการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

4.2-3  คําสั่งสถาบัน ที่ 870/2552 เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูระดับหนวยงาน  
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4.2-4  แจงบุคลากรของสํานักเขารวมประชุม Kick off KM ทาง ICS 

4.2-5  ภาพหนาจอ http://km-isec.nida.ac.th/home/ 

4.2-6  ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําป 2552 รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

4.2-7  ภาพหนาจอ http://helpdesk.nida.ac.th 

4.2-8  คูมือการปฏิบัติงาน 

4.3-1  หนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/574 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2552 เรื่อง ขออัตราพนักงานสถาบันระบบใหม 
จํานวน 11 อัตรา 

4.3-2  เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน 

4.3-3  คําสั่งสถาบันที่ 378/2552  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสถาบัน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  

4.3-4  คําสั่งสถาบันที่ 269/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสถาบัน 

4.3-5  ภาพหนาจอการประกาศรับสมัครบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน ผานเว็บไซตสํานักและ
สถาบัน 

4.3-6  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีของสํานัก 

4.3-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีของสํานัก  

4.3-8  รายช่ือผูเขารวมประชุมในการชี้แจง "Career Path: พนักงานสถาบัน สายสนับสนุน กับ
ความกาวหนาในตําแหนงงาน"  ดูไดจาก 
http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/trainpopup.asp?id=3836&fc=สอธ.  

4.3-9  หนังสือเวียนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากร
สถาบัน 

4.3-10  หนังสือเวียนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําป 2552 

4.3-11  รายงานการประชุมบุคลากรของสํานัก ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 

4.4-1  ตัวอยางภาพหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูใชงาน 

4.4-2  สัญญาจางที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.4-3  ใบสั่งจาง  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบํารุงรักษาซอฟแวรงานบริการ
การศึกษาและระบบงานคลัง”  

4.4-4  Database Performance Report 

4.4-5  ภาพหนาจอระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 

4.4-6  ภาพหนาจอฐานขอมูลนักศึกษา หลักสูตร และบุคลากร 

4.5-1  ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสถาบัน URL : http://www.nida.ac.th  

4.5-2  ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบติดตอสื่อสารภายในสถาบัน(Internal 
Communications System) URL : http://ics.nida.ac.th  

4.5-3  ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของศูนยประสานราชการใสสะอาด  
URL : http://www.nidaclean.nida.ac.th   
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4.5-4  ภาพหนาจอการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตของสํานัก URL : http://isec.nida.ac.th  

4.5-5  ประกาศ แผนพับ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

4.5-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 

4.5-7  ภาพหนาจอ e-mail และ ICS แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการปรับปรุง 

4.5-8  รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ 2/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553  

4.5-9  คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ที่ 603/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ 

4.5-10  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 

4.5-11  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2552 

4.5-12  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

4.5-13  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก  วันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

4.6-1  คําสั่งสํานักที่   4/2552 เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

4.6-2  นโยบายการควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.6-3  แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

4.6-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 
1/2553 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 

4.6-5  หลักฐานอางอิงประกอบการจัดทํากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ไดแก คูมือ รายงาน 
รูปภาพหนาจอ เอกสารจัดซื้อ และหนังสือสัญญาตาง ๆ  

4.6-6  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําป 2552 

5.1-1  เอกสาร รายงาน การต้ังงบประมาณ ประจําป 

5.1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

5.1-3  รายงานงบการเงินที่จัดสงใหผูตรวจสอบบัญชี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
 

5.1-4  คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ 192/2553 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 

6.1-1  คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 400/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2553 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 

6.1-2  คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 399/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2553 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 

6.1-3  คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 

6.1-4  แผนการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

6.1-5  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

6.1-6  ภาพหนาจอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) 

6.1-7  e-mail การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูใชงานระบบสารสนเทศระหวางสถาบัน 

6.2-1  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  

6.2-2  รายงานการประชุมการแจงผลการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 

6.2-3  คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงช้ีงาน
บริการของสํานัก ลงวันที่ 19 พ.ย. 2550 

6.2-4  โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายนามคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 
สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ 

 
คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก  

1. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 

2. รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    กรรมการ 
 (อาจารย ดร. ปราโมทย ลือนาม)     

3. อาจารยอภิรัตน บุรพิพัฒน      กรรมการ 
4. นางโสภิษฐ  ปญญาคํา      กรรมการ 
5. นายกฤษณะ  หลอโลหพันธุ     กรรมการ 
6. นางสุนิดา  เตียธสิทธิ ์      กรรมการ 
7. น.ส.อรวรรณ  สุขยานี     
8. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

 (นางภัทรินทร โลหวัชระกุล) 
9. นางภาวินี พันธลาภ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
10. นางทัศนีย อาดํา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
ตารางที่ ส 1 ตารางสรุปการประเมินรายตัวบงชี้  ประจําปการศึกษา 2552 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ชนิดตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 กระบวนการ 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

≥ 90% รอยละ 95.45 3 ผลผลิต 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1 3.00   

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ≥ 3.5 คาเฉลี่ย 4.09 3 ผลผลิต 

2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response 
time) 

≥ 80% รอยละ 94.87 3 ผลผลิต 

2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

≥ 80% รอยละ 98.83 3 ผลผลิต 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 3.00   

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม   

3.1 รอยละของการมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมของบุคลากรดานไอที ตอบุคลากรดานไอทีทั้งหมด 

≥ 25% รอยละ 56.25 3 ปจจัยนําเขา 

3.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากร
ดานไอที 

≥ 30% รอยละ 62.5 3 ผลผลิต 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3 3.00   

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ   

4.1 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

≥ 80% รอยละ 96 3 ปจจัยนําเขา 

4.2 มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  ระดับ 5 ระดับ 5 3 กระบวนการ 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ชนิดตัวบงชี้ 

4.3 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 6 ระดับ  3 2 กระบวนการ 

4.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ระดับ 4 ระดับ 6 3 ปจจัยนําเขา 

4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 ผลผลิต 

4.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 กระบวนการ 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4 2.83   

 องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ   

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคคาใชจาย 
การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 กระบวนการ 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5 3.00   

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 7 ระดับ 7 3 กระบวนการ 

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับ 4 ระดับ 5 3 ผลผลิต 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6 3.00   

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.93750   

เฉล่ียคะแนนตัวบงชี้ชนิดปจจัยนําเขา 3.00   

เฉล่ียคะแนนตัวบงชี้ชนิดกระบวนการ 2.83333   

เฉล่ียคะแนนตัวบงชี้ชนิดผลผลิต 3.00   
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ตารางที่ ส2  สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพการใหบริการ (มาตรฐานของสํานัก) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ≥ 3.5 คาเฉลี่ย 4.09 3 

2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response time) ≥ 80% รอยละ 94.87 3 
2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80% รอยละ 98.83 3 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 1 3.00 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

≥ 90% รอยละ 95.45 3 

4.1 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

≥ 80% รอยละ 96 3 

4.3 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 6 ระดับ  3 2 

4.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ระดับ 4 ระดับ 6 3 

4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 6 3 

4.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคคาใชจาย การ
ตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก 2.90 
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ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

3.1 รอยละของการมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมของบุคลากรดานไอที ตอบุคลากรดานไอทีทั้งหมด 

≥ 25% รอยละ 56.25 3 

3.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดาน
ไอที 

≥ 30% รอยละ 62.5 3 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข 3.00 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

4.2 มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  ระดับ 5 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 3 3 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.93750 
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ตาราง ส.3  สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ประจําปการศึกษา 2552 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ≥ 3.5 คาเฉลี่ย 4.09 3 

2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response time) ≥ 80% รอยละ 94.87 3 
2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80% รอยละ 98.83 3 
3.1 รอยละของการมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ของบุคลากรดานไอที ตอบุคลากรดานไอทีทั้งหมด 
≥ 25% รอยละ 56.25 3 

3.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอท ี ≥ 30% รอยละ 62.50 3 
4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 5 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนมุมมองที่ 1 3.00 

มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

≥ 90% รอยละ 95.45 3 

4.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนมุมมองที่ 2 3.00 

มุมมองที่ 3 ดานการเงิน 

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคคาใชจาย การ
ตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 

เฉล่ียคะแนนมุมมองที่ 3 3.00 

มุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 

4.1 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

≥ 80% รอยละ 96.00 3 

4.2 มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  
 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 
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มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

4.3 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 6 ระดับ  3 2 

4.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ระดับ 4 ระดับ 6 3 

เฉล่ียคะแนนมุมมองที่ 4 2.75 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.93750 
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ตารางสรุปตามองคประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ประเมินตนเอง) 

      

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

2.  คุณภาพการใหบริการ - - 3.00 3.00 ดีมาก 

3.  การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

4.  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.67 3.00 2.83 ดีมาก 

5.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

6.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      

      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช     

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี     

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก     
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ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา (ประเมินตนเอง) 

      

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพการใหบริการ 
(มาตรฐานของสํานัก) 

- - 3.00 3.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา           

ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

3.00 2.80 3.00 2.90 ดีมาก 

ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      

      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช     

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี      

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก     
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ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหาร (ประเมินตนเอง) 

      

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
มุมมองดานการบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 3 ดานการเงิน - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 3.00 2.50 - 2.75 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      

      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช     

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี      

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก     
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      วัน/เดือน/ป ท่ีรายงานผลการประเมิน 
                   23 กรกฎาคม 2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 399/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ในรอบป
การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินฯไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการ
ประเมินตนเองของสํานัก ประจําปการศึกษา 2552   มีความรัดกุมกวาปที่ผานมา โดยเฉพาะการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ในการ
ประเมินตนเองนั้น มีความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ตรงกับกรรมการ   อยางไรก็ตามสํานักควรที่จะบริหารจัดการตัวบงช้ีที่สถาบัน
มอบหมายใหรับผิดชอบดวยการสรางจุดเดนใหกับตัวบงช้ีนั้น  และควรกําหนดเปาหมายในปตอไป  เพื่อชวยใหการตัดสินใจ
ดําเนินงานของสํานักมีความสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว    นอกจากนั้นสํานักควรจัดใหมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดวยการสนับสนุนใหบุคลากรสราง
นวัตกรรมตาง ๆ ขึ้น  เพื่อสนับสนุนแนวคิดปรัชญาของสถาบันคือ “สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)  
ซึ่งอาจมีรางวัลพิเศษดวยการใหเปนคะแนนสะสมในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และมีการนําเสนอตอผูบริหารสถาบันเพื่อ
พิจารณาใหการสนับสนุนในลําดับตอไป     คณะอนุกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะเปนประโยชน
โดยตรงตอสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน
โดยรวมตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   
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บทนํา 
สรุปขอมูลพืน้ฐานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมช่ือ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”     กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2527  โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางคอมพิวเตอร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ตอมาในป 2532  ไดยกฐานะขึ้นเปนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  และ
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 สํานักไดยายที่ทําการผูบริหารและสํานักงานเลขานุการจากอาคาร 6 ช้ัน 2 และยายหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและที่ทํางานของกลุมงานตาง ๆ จากอาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน 5 มาอยูที่อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยกําหนดให 

ช้ัน 11          เปนที่ทําการผูบริหารและสํานักงานเลขานุการ ,กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน ,กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ , กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ช้ัน 10 เปนที่ทํางานกลุมงานบริการวิชาการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4 
ช้ัน 9 เปนที่ทํางานกลุมงานบริการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตร 1,2,3 

โดยสํานักกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ คือ 
ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อสนับสนุนสถาบันในการ
ดําเนินการตามพันธกิจ 
วิสัยทัศน 

มุงเนนประสิทธิภาพการใหบริการ 4 ดาน (4S)  
SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกตอง และมีความรูจริง 
 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไมติดขัดในการดําเนินงาน 
SECURE    หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
SPEEDY    หมายถึง ความรวดเร็วทันตอความตองการใชงาน 

พันธกิจ 

− ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารย  นักศึกษา  และบุคลากรภายในสถาบัน  เพื่อใหการดําเนิน                     
พันธกิจของสถาบันเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

− พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ดานความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมใชงานที่เกี่ยวของ 

− จัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของสถาบัน ต้ังแตระดับผูใชงานจนถึงระดับ
ผูบริหาร 

− ใหบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก อาทิ การศึกษาวิเคราะห และ
จัดวางระบบงาน การวางแผนดานระบบสารสนเทศ เปนตน 

ในปการศึกษา 2552 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 35 อัตรา และมีอัตราวางจํานวน 
2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา  ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรดานไอทีมีจํานวนทั้งสิ้น 23 คน (อาจารย : 2 คน , ผูปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร :  21 คน)   คิดเปนรอยละ 65.71 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 

ดานงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักมีงบประมาณทั้งสิ้น 30,873,900 บาท แบงเปน
งบประมาณรายจายเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 20,227,800 บาท  งบประมาณเงินรายไดจํานวน 3,579,500 บาท กองทุนสํานัก
จํานวน 126,000 บาท  และ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีจํานวน 6,940,600 บาท 
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วิธีการประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน  
 การดําเนินการกอนตรวจเยี่ยม 
 หนวยแผนและประกันคุณภาพไดติดตอประสานกรรมการทุกทานไดขอสรุปกําหนดการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2553  และไดจัดสงหนังสือเชิญ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  ไปยังกรรมการพรอมเอกสารดังนี้  1) รายงานการประเมิน
ตนเองของสํานัก ปการศึกษา 2552   2) คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 399/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2553 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก  และ  3) กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ/สํานัก 
 การดําเนินการระวางตรวจเยี่ยม 
คณะอนุกรรมการไดประชุมเพื่อพิจารณาตัวบงช้ีตาง ๆ ตามองคประกอบ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการคือ   

• ประชุมรวมกับคณะผูบริหาร  โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 5 คน  และผูแทนจากกลุมงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 2 คน 

•  ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  พรอมทั้งสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการประเมิน
ตนเอง  

• เยี่ยมชมสถานที่ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   และสอบถามขอมูลจากกลุมงานตาง ๆ ภายในอาคาร
สยามบรมราชกุมารี  ไดแก  

− ช้ัน 11  ซึ่งเปนที่ทําการผูบริหารและสํานักงานเลขานุการ ,กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน ,กลุมงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ , กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลย ี        

− ช้ัน 10  ซึ่งเปนที่ทํางานกลุมงานบริการวิชาการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4   
− ช้ัน 9 ซึ่งเปนที่ทํางานกลุมงานบริการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตร 1,2,3   

• มีการสุมสัมภาษณเจาหนาที่ของสํานัก 2 ทาน  
• คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายในรายงานและสรุปผลการประเมินตอบุคลากรของสํานัก เมื่อวันที่ 

23 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.10 – 14.00 น. โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 31 คน   (เฉพาะบุคลากรของสํานัก 
28 คน) 

การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
คณะอนุกรรมการประเมินไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ และไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคะแนนการ

ประเมิน เสนอจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และไดนําเสนอผลการประเมินตอ
ผูบริหารของสํานัก 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยคณะอนุกรรมการประเมินไดตรวจสอบขอมูล
จากเอกสาร Website ฐานขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสัมภาษณบางประเด็นที่เกี่ยวของกับตัวบงช้ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
นาเชื่อถือของขอมูล 
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ผลการประเมิน 
ตารางป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้เฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 

ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ผลการดําเนินงาน (ประเมินโดยกรรมการ) 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

องคประกอบคุณภาพ หนวย
นับ 

เปาหมาย รายการ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย 

หมาย
เหตุ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ                          

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ ระดับ 7   - ระดับ 7 3 √ - ระดับ 7 3 √   

จํานวนตัว
บงชี้ที่บรรลุ 

21 21 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ ≥ 90% 

จํานวนตัว
บงชี้ทั้งหมด 

22 

รอยละ 95.455 3 √ 

22 

รอยละ 95.455 3 √   

       3.00         3.00   

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน                       

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย ≥ 3.5   - คาเฉลี่ย 4.09 3 √ - คาเฉลี่ย 4.09 3 √   

2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับ
ผูรับบริการ (response time) 

รอยละ ≥ 80%   - รอยละ 94.87 3 √ - รอยละ 94.87 3 √   
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ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ผลการดําเนินงาน (ประเมินโดยกรรมการ) 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

องคประกอบคุณภาพ หนวย
นับ 

เปาหมาย รายการ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย 

หมาย
เหตุ 

2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ ≥ 80%   - รอยละ 98.83 3 √ - รอยละ 98.83 3 √   

       3.00         3.00   

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม                       

  9 9 3.1 รอยละของการมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมของ

บุคลากรดานไอท ีตอบุคลากรดานไอที
ทั้งหมด 

รอยละ ≥ 25% 

  16 

รอยละ 56.25 3 √ 

16 

รอยละ 56.25 3 √   

  10 10 3.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการตอบุคลากรดานไอที 

รอยละ ≥ 30% 

  16 

รอยละ 62.50 3 √ 

16 

รอยละ 62.50 3 √   

       3.00         3.00   

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ                       

  24 24 4.1 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ ≥ 80% 

  25 

รอยละ 96.00 3 √ 

25 

รอยละ 96.00 3 √   

4.2 มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  
 

ระดับ ระดับ 5   - ระดับ 5 3 √ - ระดับ 5 3 √   
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ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ผลการดําเนินงาน (ประเมินโดยกรรมการ) 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

องคประกอบคุณภาพ หนวย
นับ 

เปาหมาย รายการ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย 

หมาย
เหตุ 

4.3 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ  ระดับ 6   - ระดับ  3 2 X - ระดับ  3 2 X   

4.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

ระดับ ระดับ 4   - ระดับ 6  3 √ - ระดับ 6  3 √   

4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ระดับ 5   - ระดับ 5  3 √ - ระดับ 5  3 √   

4.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

 

ระดับ ระดับ 5   - ระดับ 5  3 √ - ระดับ 5  3 √   

       2.83         2.83   

 องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ                       

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคคาใชจาย การตรวจสอบ 

การเงินและงบประมาณ 

 

ระดับ ระดับ 7   - ระดับ 7 3 √ - ระดับ 7 3 √   

       3.00         3.00   



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552                                                            หนาที่ 81  จาก 92 หนา 

 

ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ผลการดําเนินงาน (ประเมินโดยกรรมการ) 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

องคประกอบคุณภาพ หนวย
นับ 

เปาหมาย รายการ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย ตัวหาร 

ผลลัพธ คะแนน บรรลุ
เปาหมาย 

หมาย
เหตุ 

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

                      

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

ระดับ ระดับ 7   - ระดับ 7 3 √ - ระดับ 7 3 √   

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ ระดับ 4   - ระดับ 5 3 √ - ระดับ 5 3 √   

        3.00     3.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน     2.93750         2.93750     



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552                                                            หนาที่ 82  จาก 92 หนา 

 

ตาราง ป 2 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

2.  คุณภาพการใหบริการ - - 3.00 3.00 ดีมาก 

3.  การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

4.  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.67 3.00 2.83 ดีมาก 

5.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

6.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      
      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช     

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี     

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก     
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ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพการใหบริการ (มาตรฐาน
ของสํานัก) 

- - 3.00 3.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา           

ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 2.80 3.00 2.90 ดีมาก 

ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      
      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช      

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี      

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก      
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ตาราง ป. 4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 2552 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑสกอ. 
มุมมองดานการบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 3.00 - 3.00 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 3 ดานการเงิน - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

มุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

3.00 2.50 - 2.75 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.00 2.83 3.00 2.93750  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      
      

หมายเหตุ      

ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน)      

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ      

1.51 - 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช     

2.01 - 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี      

2.51 - 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก     
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง  จากการประเมินของ
คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก   

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนครบทุกภารกิจ 

2. สํ านั กมี ก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานัก โดยมีหนาที่ วิเคราะห
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของสถาบัน  และ ประเมินตัวบงช้ีในแผนงานและ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของ
สํานักเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
การกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย ควรกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายใหสามารถวัดความสําเร็จ

ไดอยางชัดเจน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

สํานักควรกําหนดเปาหมายในปถัดไปดวย     เพื่อชวยใหการตัดสินใจดําเนินงานของสํานักมีความสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไว 

 

องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีระบบ Helpdesk Service System ชวยในการออกชุด
แบบสอบถามใหผูรับบริการประเมินภายหลังเจาหนาที่
ใหบริการ ซึ่งทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจาก
ผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว  ทําให
สามารถนํามาพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้น 

ควรพัฒนาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ประเภทงานตาง ๆ ที่ใหบริการ นอกเหนือจากการสํารวจ
ความพึงพอใจที่มีตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

สํานักควรให ID แกคณะอนุกรรมการประเมินฯ กอนการประเมินอยางนอย 2 สัปดาห  เพื่อที่คณะอนุกรรมการประเมิน
สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ที่นํามาอางอิง ในตัวบงช้ี อาทิเชน ระบบ ICS   ระบบ Helpdesk Systems    และระบบ QAIS  เปนตน   
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องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของสํานัก เพื่อนําผล
การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ 

สํานักควรจัดกิจกรรมหรือทรัพยากรที่จะสงเสริมให
บุคลากรสามารถทํางานดานวิชาการไดเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

. 
 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักไดจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู  ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของสถาบัน 
เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสถาบันใหเปน
สถาบันแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารของสถาบันฯไดมอบหมายสํานักการศึกษา
ระบบสารสนเทศซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่เช่ียวชาญ
ทางดานไอทีเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ และไดสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ ใหอยางเพียงพอ  ทําใหระบบขอมูล
สารสนเทศที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักฯมี
คุณภาพและครอบคลุมความตองการใชงาน 

3. สํานักมีการปรับปรุงระบบเครือขาย (Network ) ทั้ง
เครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งสถาบัน   เพื่อ
สนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบ
สารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางทั่วถึง 

4.  สํานักมีการสงเสริมใหบุคลากรสายงานคอมพิวเตอร
ไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิค
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใช
ประโยชนกับงานไดอยางเหมาะสม 

5. สํานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ  และมีการกําหนดนโยบาย
การควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สํานักควรจัดใหบุคลากรของสํานักมีการประชุมหารือ 

รวมกันทํากิจกรรมใหตอเนื่องมากขึ้น 

2. ขาดทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เครื่อง
แมขายสํารอง และระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ระบบ ( Development Environment ) เพื่อใชในการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. สํานักควรจัดงบประมาณในการประกันสุขภาพใหกับ
บุคลากรเพิ่มเติม 

4. สํานักควรจัดทําแผนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพในการกาวกระโดดขึ้นสู
ตําแหนงงานที่กาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

1. สํานักควรเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารโดยแจงผล
การปฏิบัติงานผานทาง SMS  ทําใหสะดวกในการ
ปฏิบั ติ ง านมากขึ้ น  และมีการ กํ าหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

2. สํานักควรจัดบริหารงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
มาดําเนินการในดานการบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น 

3. สํานักควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สมทบในการจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากร 

4. สํานักควรศึกษาและกําหนดทิศทางในการจัดทําแผน
สงเสริมบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพในการ
ขึ้นสูตําแหนงที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยการ
กําหนดเกณฑประเมินบุคลากรอยางชัดเจน และมีการ
ดําเนินการตอไป 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

1. สํานักควรสรางจุดเดนใหกับตัวบงช้ีที่สถาบันมอบหมายใหสํานักรับผิดชอบในระดับสถาบัน เพื่อเนนใหเห็นถึงการ
สนับสนุนสถาบันในการดําเนินการตามพันธกิจของสํานัก 

2. สํานักควรจัดใหมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยที่สนับสนุนใหบุคลากรสรางนวัตกรรมตาง ๆ ขึ้น  เพื่อสนับสนุนแนวคิดปรัชญา
ของสถาบันคือ “สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)  ซึ่งอาจมีรางวัลพิเศษ  การใหเปนคะแนน
สะสมในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และมีการนําเสนอตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนใน
ลําดับตอไป 

3. สํานักควรใหการสงเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในดานตาง ๆ  ใหไดรับการอบรมดานการพูดในที่สาธารณะ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพที่มีอยูใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สํานักควรมีการยกยองบุคลากรที่มีผลงานโดดเดน  โดยจัดใหมีพนักงานดีเดนของสํานัก ประจําเดือนหรือประจําป 
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องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีระบบตาง ๆ    ที่สามารถนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินเพื่อใชในการบริหารและการ
ตัดสินใจ   อีกทั้งมีการรายงานยอดเงินคงเหลือประกอบการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุ  และการจางเหมาการซอมแซม
ทุกครั้ง  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจในการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

ควรนําระบบสารสนเทศที่สถาบันมีอยูมาใชในกลุมผูบริหาร
เพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีมาใชในการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

 
 

องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และ
เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. ตัวบงช้ีที่สํานักพัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกันคุณภาพ 

ไดแก ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QAIS)  และมีการนํารายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดจาก
ระบบ Helpdesk Service System มาเปนตัวบงช้ีในรายงาน
การประเมินตนเอง เพื่อทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมอีกดวย   

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) สํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2552 
 

รายการ ขอมูลอางอิง หนวย จํานวน 

องคประกอบท่ี 1       
- จํานวนแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณทั้งหมด  สกอ. 1.2 (แผนงาน/

โครงการ) 

22 

- จํานวนแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณที่บรรลุ
เปาหมาย 

สกอ. 1.2 (แผนงาน/
โครงการ) 

21 

องคประกอบท่ี 2        

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(เทียบจากคา 5 ระดับ) 
เฉลี่ยรวมทั้งป 

สกอ. 2.2 (คาเฉลี่ย 1-5) 4.09  

- รอยละของรายการที่ไดติดตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.
หลังจากไดรับแจง 

เฉพาะสํานัก 2.2 (รอยละ) 94.87  

- รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะ สํานัก 2.3 (รอยละ) 98.83  

องคประกอบท่ี 3       

- จํานวนบุคลากรดานไอทีทั้งหมด (บุคลากรของสํานักที่
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 9 เดือนขึ้นไป) 

สกอ. 5.2 (คน) 16  

- จํานวนบุคลากรดานไอทีที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ สกอ. 5.2 (คน) 9  

- จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ สกอ. 5.3 (โครงการ/
กิจกรรม) 

10  

องคประกอบท่ี 4       

- จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุน ทั้งหมด  สกอ. 7.4 (คน) 25  

- จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะวิชาชีพ  

สกอ. 7.4 (คน) 24  

องคประกอบท่ี 5       

- รายรับทั้งหมดของสํานัก (ปงบประมาณ) สกอ. 8.1 (บาท) 30,873,900  

- งบประมาณที่เบิกจายของสํานัก (ปงบประมาณ) สกอ. 8.1 (บาท) 29,222,750.87  

องคประกอบท่ี 6       

- ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.  

สกอ. 9.3 (ระดับของ 

สกอ.) 

5  
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ภาพกิจกรรม 
 

วันศุกรท่ี 23 กรกฎาคม 2553 
 

- คณะกรรมการพบผูบริหารสํานัก 

               
 
 

- สัมภาษณเจาหนาที่ของสํานัก 

              
 
 
- เยี่ยมชมสถานที่ 
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- หลักฐานเอกสารอางอิง 
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- คณะกรรมการรายงานผลประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากรของสํานัก 
 

               
 
 
 

- มอบของที่ระลึก 

 
 




