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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบดวยการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา  โดยสํานักไดจัดแบงการบริหารงานออกเปน 

2 สายงาน ไดแก  1) สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน   กลุมงานพัฒนา

ระบบสารสนเทศ   กลุมงานบริการคอมพิวเตอร    กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุมงาน

บริการวิชาการ    และ 2) สํานักงานเลขานุการ ประกอบดวย  กลุมงานบริหารและธุรการ   กลุมงานการเงิน

และพัสดุ   และกลุมงานแผนและพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือนที่ผานมา   สํานักมีผลการปฏิบัติงานปรากฎในภาพรวมดังนี้ 

• ดานงานโครงสรางพื้นฐาน 

• ดานงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  

• ดานงานบริการคอมพิวเตอร 

• ดานงานบริการวิชาการ 

• ดานงานบริการและธุรการ 

• ดานงานแผนและพัฒนา 

• ดานการบริหารความเสี่ยง 

• ความกาวหนาของโครงการที่สํานักไดรับมอบหมาย 

• สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. งานดานระบบเครือขายและรักษาความปลอดภัย 

• เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงกับผูใหบริการ ISP เพื่อเปนเสนทางสํารองในการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตกรณีท่ีเสนทางหลักของ Uninet ขัดของ 

• ใหบริการ Dialup Remote Access จํานวน 120 คูสาย 

• ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic  เชื่อมตอระหวางอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารอื่น ๆ ไดแก 

อาคารบุญชนะ อัตถากร, อาคารจอดรถ และอาคาร 6 เพื่อใหอาคารสยามบรมราชกุมารีเปน

ศูนยกลางของระบบเครือขายของสถาบัน 

• ติดตั้งสายสัญญาณเครือขายภายในอาคารสยามบรมราชกุมารีเพิ่มเติม 

• ติดตั้งตู Rack สําหรับติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย  พรอมเดินสายสัญญาณใน

หองศูนยขอมูล (Data Center Room) 

• ดําเนินการขนยายและติดตั้งอุปกรณเครือขายและระบบคอมพิวเตอรแมขายจากอาคารบุญชนะ  

อัตถากร และอาคารจอดรถ ไปยังอาคารสยามบรมราชกุมารี 

• ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ภายในอาคารสยามบรมราชกุมารี 

• ติดตั้งอุปกรณเครือขายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและการรักษาความปลอดภัยกับระบบ

เครือขายของสถาบัน 

» อุปกรณเพิ่มความเร็วบริการอินเตอรเน็ต (Proxy) 

» อุปกรณควบคุมและบริหารจัดการจราจรเครือขาย ( Bandwidth Management ) 
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» อุปกรณตรวจจับและปองกันผูบุกรุกผานเครือขาย (IPS/IDS) 

» อุปกรณระบบเครือขายเสมือนแบบ SSL (SSL VPN) 

• ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance อุปกรณระบบเครือขายที่ใชงาน 

» อุปกรณ Router 

» อุปกรณรักษาความปลอดภัย Firewall  

» อุปกรณ Wireless Gateway 

• ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองสํารองไฟฟา UPS สําหรับหองระบบคอมพิวเตอรแมขายและ

ระบบเครือขาย 

• ติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

เครือขายที่สําคัญ 

 

2. งานดานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนระบบสารสนเทศ 

• ติดดั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ Virtual machine  

• ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

» ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) 

» ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (EIS : Business Intelligence) 

» ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน  

» ระบบจองใชทรัพยากร (e-Reserves) 

• ติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลแบบ Storage Area Network (SAN) 

• ติดตั้งระบบสํารองคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ (Backup System) 

• ปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บขอมูลของระบบ Internal Communication System (ICS – 

http://ics.nida.ac.th) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร (http://mail.nida.ac.th) 

• ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance ระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ 

» ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ พรอมซอฟตแวรสนับสนุนงานคลังและงานบริการการศึกษา 

» ระบบคอมพิวเตอรแมขายเมล (Mail Server) 

 

3. งานดานเว็บไซตและกราฟก 

• ออกแบบและพฒนาเว็บไซตของสถาบัน 

» เว็บไซตโครงการจัดสรางพระบรมรูปและเหรียญท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระ 43 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(http://king_statue.nida.ac.th) 

» เว็บไซตการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (http://grc.nida.ac.th) 

» เว็บไซตการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคลายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ประจําป 2553 (http://conference.nida.ac.th/rc2010/) 

» เว็บไซตคณะนิติศาสตร (http://law.nida.ac.th) 

» เว็บไซตสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (http://isec.nida.ac.th) 
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4. งานสนับสนุนภารกิจสถาบันอื่นๆ 

• งานตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลคะแนนสอบขอเขียนเขาศึกษาตอในสถาบัน 

» สอบขอเขียนเขาศึกษาตอในสถาบัน 

 หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ    จํานวน 6 คร้ัง 

 หลักสูตร Flexible MBA  และ Young Executive MBA  จํานวน 6 คร้ัง 

 หลักสูตร Regular English MBA    จํานวน 3 คร้ัง 

 หลักสูตร International MBA    จํานวน 1 คร้ัง 

 หลักสูตร Master of Science in Financial Investment and Risk Management 

(MSc in FIRM)      จํานวน 3 คร้ัง 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคพิเศษ   จํานวน 2 คร้ัง 

 คณะสถิติประยุกต ภาคพิเศษ    จํานวน 2 คร้ัง 

» สอบขอเขียนวิชา รอ. 7003 การบัญชีบริหาร   จํานวน 1 คร้ัง 

» สอบชิงทุนศึกษาตอตางประเทศของ สกอ.    จํานวน 1 คร้ัง 

• งานกําหนดรายละเอียด จัดซ้ือจัดจาง ตรวจรับครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในสถาบัน 

» โครงการติดตั้งโทรทัศน LCD เพื่อการประชาสัมพันธ (ตอเนื่องจากป 2552) 

» โครงการระบบสารสนเทศศิษยเกาสัมพันธ 

» เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารยแบบ

ออนไลน 

 

ดานงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีงานที่ดําเนินการดังนี้ 

1. ดูแลระบบสารสนเทศตาง ๆ  ไดแกระบบงานตาง ๆ ดังนี้ 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประกอบดวยงานตาง ๆ ไดแก  ระบบงบประมาณ, ระบบบัญชี

และการเงิน, ระบบจัดซ้ือจัดจาง, ระบบพัสดุและครุภัณฑ, ระบบบุคลากร และระบบเงินเดือน 

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

• ระบบฐานขอมูลศิษยเกาสัมพันธ 

• ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 

• ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online 

• ระบบสถิติการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

งานในการดูแลระบบสารสนสนเทศตาง ๆ มีดังนี้ 

» งานแกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงาน 
» งานควบคุมดูแลบัญชีผูใชงานระบบ 
» งานติดตั้งโปรแกรมใหกับผูใชงานระบบ  หรือแนะนําการกําหนดคา Config  

ตาง ๆ ของเคร่ืองในการใชงานระบบตาง ๆ 
» ตอบปญหาหรือหาวิธีการในการแกไขปญหาแกผูใชงานระบบมีการซักถามเกี่ยวกับ

การใชงานระบบ 
» ตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล 
» จัดทํารายงานหรือสงออก (Export) ขอมูลตามที่มีผูรองขอ 
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2. งานปรับปรุงปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศตาง ๆ มีการปรับปรุงเพื่อใหการใชงาน

เกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชนในการใชงานมากยิ่งข้ึน ไดแก 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  มีการปรับปรุงโปรแกรมและรายงานตาง ๆ ใน

ระบบ 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ (QAIS)  พัฒนาเพิ่มในสวน

ของภาระงานสอนของอาจารย   โดยขอมูลท่ีนํามาแสดงนํามาจากฐานขอมูลระบบบริการ

การศึกษา  การดําเนินการแบงเปน 2 สวน ไดแก 

» การศึกษาขอมูลภาระงานในฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา  เพื่อนํามาใชจัดทํา

กระบวนการ Load ขอมูลภาระงานอาจารยจากระบบบริการการศึกษา 

» การจัดทําหนา Web เพื่อแสดงขอมูลภาระงาน  โดยทางสํานักแจงทุกคณะ 

ตรวจสอบขอมูลภาระงานของอาจารยใหถูกตองเพื่อใหขอมูลสามารถใชงานไดจริง 

• ระบบสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 

» พัฒนาโปรแกรมเพิ่มในสวนของการขยายเวลาสิ้นสุดการสอบ  กรณีท่ีระบบมีความ

จําเปนตองขยายเวลาการสอบ 

» ปรับโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทําการสอบของผูเขาสอบ 

และรองรับจํานวนผูเขาสอบมากขึ้น 

» ปรับโปรแกรมในสวนของการนําเขารายชื่อผูเขาสอบจาก ระบบรับสมัครออนไลนของ

กองบริการการศึกษาในสวนของผูสมัครสอบกรณีผูสมัครมีการสมัครสอบมากกวา 1 

วิชา 

» ปรับโปรแกรมในสวนของการแสดงขอสอบเมื่อผูเขาสอบเขาทําการสอบ  ใหสามารถ

แสดงผลไดเร็วขึ้น 

» ปรับโปรแกรมในสวนของการขยายเวลาหมดอายุของชุดขอสอบ 

• ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา  ปรับปรุงในเรื่องการบันทึกขอมูลผูขอ NetID ลง

ฐานขอมูล  โดยลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล  และจัดทํารายงานผูขอ 

NetID 

 

3. ระบบท่ีมีการจัดทําใหม  

• ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (BI-EIS)  เปนระบบงานที่ใชจัดเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ทํารายงานแกผูบริหาร โดยระบบจะแยกออกจากระบบปฏิบัติงาน (TPS) มาเปนระบบ

คลังขอมูล (Data warehouse) เพื่อรับขอมูลจากระบบปฏิบัติงาน และมีเคร่ืองมือในการจัดทํา

รายงานตาง ๆ และเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (Decision Support System) เพื่อ

ชวยใหผูบริหารสามารถนําสารสนเทศที่ไดจากระบบมาชวยในการบริหารงานตอไป  สํานักได

ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ และการจัดทําคลังขอมูล โดยคลังขอมูลท่ีไดมีการดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2553 ไดแก 

» คลังขอมูลดานงบประมาณ (Budget) 

» คลังขอมูลดานบัญชีการเงิน (Financial) 

» คลังขอมูลดานบคุลากร (HR) 

» คลังขอมูลดานงานประกันคุณภาพ (QAIS) 
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• ระบบจองทรัพยากร (e-Reserves) เปนระบบที่ใชในการบริหารการใชทรัพยากร

สวนกลางของสถาบัน เชน หองเรียน หองประชุม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ยานพาหนะ 

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบริการดานกีฬา เปนตน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการ

ขอใช การอนุมัติการใชงาน การจัดหองเรียนโดยอัตโนมัติและการติดตามผลการใชงาน

ทรัพยากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตางๆ ที่จะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของ นักศึกษา อาจารยและ

เจาหนาที่ ที่มาใชบริการ 

 

4. โครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศใหกับผูบริหารหนวยงานตาง ๆ  โดยไดจัด

เจาหนาที่ไปแนะนํา/อบรมการใชงานใหกับผูใชงานระดับผูบริหาร จํานวน 3 ระบบงาน  ไดแก  1) ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร  2) ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 3) ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

5. การจัดทําขอมูลดานบุคลากร   นักศึกษา   หลักสูตร  และการเงินสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  พรอมจัดทํารายงานเผยแพรผานหนา website ของ

สถาบัน  โดยขอมูลที่มีการจัดสงมีการจัดทําตามรูปแบบของสกอ.  ซ่ึงไดมีประสานงานกับหนวยงาน

เจาของขอมูลในเรื่องของความครบถวนและถูกตองของขอมูล ไดแก กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กอง

บริการการศึกษา  กองคลังและพัสดุ  และกองแผนงาน 

 

ดานงานบริการคอมพิวเตอร 

1.  งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เพื่อการเรียนการสอนโดยจําแนกออกเปน  4  หอง ดังนี้ 

ท่ีต้ัง การใชงาน โปรแกรมที่ใหบริการ จํานวนเครื่อง 

   อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ช้ัน 9 
• หองปฏิบัติการ 1 

 
 
 

 
 
หองสําหรับนักศึกษาเขาใช
งาน (Walk-in)   
 

 

 
 
MS Windows XP 
MS Office2003 
MS Office2007 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EndnoteX3 

 
 

39 

• หองปฏิบัติการ 2 
 

หองสําหรับการเรียนการสอน
และฝกอบรม 
 

MS Windows XP 
MS Office2003 
MS Office2007 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EndnoteX3 

61 
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ท่ีต้ัง การใชงาน โปรแกรมที่ใหบริการ จํานวนเครื่อง 

• หองปฏิบัติการ 3 
 

หองสําหรับการเรียนการสอน
และฝกอบรม 
 

MS Windows XP 
MS Office2003 
MS Office2007 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EndnoteX3 

16 

อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ช้ัน 10 
• หองปฏิบัติการ 4 

 
 
หองสําหรับการเรียนการสอน
และฝกอบรม 

 
 
MS Windows XP 
MS Office2003 
MS Office2007 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EndnoteX3 

 
 

35 

รวม  151 
 

เวลาที่เปดใหบริการ 

วันจันทร- ศุกร เวลา  09:00 – 20:30 น. 

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ  เวลา 08:30 – 17:30 น. 

 

2.  งานบริการติดต้ัง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร   ทําหนาที่ตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร

และแกไขขอขัดของทางดาน Hardware  Software  ดูแล Server  ท่ีใชงาน  Install โปรแกรม 

ตาง ๆ  ดูแลการใหบริการในสวนของการติดตั้งการใช Wireless ภายในสถาบัน ใหบริการ 

Print/Scan/Write ขอมูล   ใหคําปรึกษาและตอบปญหาทางดานคอมพิวเตอรแกนักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบัน     

 

3.   งานบริการ Helpdesk  ทําหนาที่รับแจงปญหาการใชบริการตาง ๆ ของสํานัก รับแกปญหาในการใช

บริการผานทางโทรศัพท  ไดแก การใชบริการอินเตอรเน็ตผานสายโทรศัพท การติดตั้งเพื่อใชงาน

เครือขายไรสาย  การติดตั้งและใชงาน e-Mail  การตั้งคาในการใชบริการเครือขายภายในองคกร  การ

ตรวจสอบ Account  ในการใชบริการ การตอบคําถามในการใชบริการตาง ๆ ผานทาง e-Mail  ตอบ

คําถามและแจงปญหาในการใชบริการตาง ๆ ผานทางเว็บบอรด  และติดตอสายงานบริการเพื่อแจงใหเจา

หนาที่ไปดูแล แกไขขอขัดของตาง ๆ ท่ีนอกเหนือความสามารถในการแกไขปญหาทางโทรศัพทและ 

Web 

 
หมายเหตุ : สถิติการใหบริการงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   งานบริการติดตั้ง บริการ และ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร  และงานบริการ Helpdesk  แสดงในตารางสถิติการใหบริการของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2553 
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ดานงานบริการวิชาการ    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดใหบริการการเรียนการสอน ขอมูลการศึกษา  ติดตอประสานงาน

กับนักศึกษา เจาหนาที่ และคณาจารยท้ังภายในและภายนอกในเรื่องการเรียนการสอน  จัดเตรียมเอกสารการ

เรียนการสอนและการสอบ โดยแบงการบริหารออกเปนหนวยงาน 5 หนวย และมีผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2553 ดังนี้ 

1. หนวยการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (e-Testing)   

• ทําการ Pretest โดยบุคลากรที่เขารับการอบรมวิชา Office Automation จํานวน 1 คร้ัง 

• สอบจัดระดับความรูทักษะทางการใชคอมพิวเตอร จํานวน 1 คร้ัง 

• การจัดอบรมวิธีการใชงานระบบการสอบอิเล็คทรอนิกส (e-Testing)  

» อบรมใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการสอบขอเขียนเขาศึกษาตอใน

สถาบัน ดําเนินการไปแลว 3 คร้ัง  

» อบรมใหแกผูจัดการโครงการ และผูจัดการชุดขอสอบ  ดําเนินการแลว เมื่อวัน

พฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2552   

• ดําเนินการทดสอบระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส  (e-Testing) เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  

2552  โดยมีเจาหนาที่และนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเขารวมทดสอบระบบ รวมทั้งส้ิน 70 คน

• ดําเนินการจัดสอบเขาสถาบัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 คร้ัง ไดแก 

» การจัดสอบเขาสถาบัน คร้ังท่ี 2/2553 เมือ่วันที่ 16 มกราคม 2553 

» การจัดสอบเขาสถาบัน คร้ังท่ี 3/2553 เมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2553 

» การจัดสอบเขาสถาบัน คร้ังท่ี 4/2553 และ 5/2553 เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 

2553 

» การจัดสอบเขาสถาบัน คร้ังท่ี 6/2553 เมือ่วันที่ 4 กันยายน 2553 

• ดําเนินการสอนเสริมความรูทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน  (Tutorial Class) คร้ังท่ี  3/2552 แลว  

เมื่อวันที่ 22,23 มีนาคม  2553   

• สํานักไดดําเนินการสอบจัดระดับความรูความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร  สําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ  ชดุวิชาที่ 1  Computer Literacy  คร้ังท่ี 3 ปการศึกษา 

2552  ในวันที่ 31 มีนาคม 2553   โดยมีผูสมัครสอบจํานวน  143  คน 

 

2. หนวยการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

• โครงการจัดทําสื่อดวยตนเอง ดวยโปรแกรม AcuLearn  จํานวน 3 คร้ัง   ในชวงเดือน

ตุลาคม 2552 

• จัดอบรมการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดวยโปรแกรม  

Window  Movie  Maker  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดย ผศ.นวลนดา  สงวนวงษทอง  มี

คณาจารยเขารวม  จํานวน  6  ทาน  ซ่ึงไดแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ  ใหจัดการ

อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม และโปรแกรมอื่นๆ ตอไปดวย 
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• ติดตามการใชระบบ e-Learning ซ่ึงมีจํานวนรายวิชา   แบงเปนภาคการศึกษา ดังนี้ 

 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนรายวชิา จํานวน

ท้ังหมด

1/2551 

 
1. รศ.601 : ระบบสังคมและการเมืองไทย 

2. BA 560 : Information Technology and Management 

3. ศศ.712 : การวางแผนกลยุทธและการวิเคราะหโครงการ 

4. AS.502 : Information Technology and Management 

4 

2/2551 

 

1. AS 772 : Data Mining 

2. CS 7110 : Advanced Database Systems 
2 

1/2552 

 

1. ศศ.610 : จุลเศรษฐศาสตร 

2. IT 700 : Data Warehouse and Applications 

3. จส.6000 : ส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยา และการจัดการ 

4. LA 725 : Media Studies 

4 

2/2552 

 

1. AS 406 : Data  Structures and Algorithms 

2. พค.7003 : การวางแผนกล ยุทธ   

3. พอ.7021 : ทฤษฎีและการพัฒนาองคการ 

4. ทม.732 : แนวทางและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาองคการ   

5. ทม.722 : การจัดการความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

6. ทม.721 : การออกแบบ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

7. ทม.711 : ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย 

7 

ภาคฤดูรอน/

2552 

1. จส.6022 : การวิเคราะหนโยบายและการวางแผน

ส่ิงแวดลอม 
1 

1/2553 1.  AS 5002 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

2. จส 6020 : กฎหมายและองคกรส่ิงแวดลอม 

3. พอ.7231 : การสื่อสารเชิงกลยุทธ 

4. พอ.6004 : ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และองคการ 

5. สส. 6004 : การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม 

6. ND4000 : การเรียนเสริมพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 

7. รศ.602 : ระเบียบวิธีวิจัย (1) 

8. รศ.753 : การบริหารการคลังทองถ่ิน 

9. รศ.720 : การจัดการผลการปฎิบัติงานและการเพิ่ม

ประสิทธิผลของงาน 

9 

 รวม 27 
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3. หนวยการสอบจัดระดับความรูทางคอมพิวเตอร มีผลการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 ดังนี้ 

• โครงการสอบจัดระดับความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของนักศึกษาสถาบันฯ   

» ดําเนินการสอบจัดระดับฯ  คร้ังท่ี  3/2552  เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  2553 

» ดําเนินการสอบจัดระดับฯ  คร้ังท่ี  4/2552  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2553 

» ดําเนินการสอบจัดระดับฯ  คร้ังท่ี 1/2553  เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  2553 

• การสอนเสริมความรูทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน  (Tutorial Class) ของนักศึกษาสถาบันฯ   

» ดําเนินการสอนเสริมความรูทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน  (Tutorial Class) คร้ังท่ี  

3/2552  เมื่อวันที่ 22 - 23 มนีาคม  2553 

» ดําเนินการสอนเสริมความรูทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน  (Tutorial Class) คร้ังท่ี  

4/2552  เมื่อวนัที่  25  พฤษภาคม  2553 

» ดําเนินการสอนเสริมความรูทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน  (Tutorial Class) คร้ังท่ี 

1/2553  เมื่อวนัที่  22  กรกฎาคม  2553 

• โครงการจัดทําคลังขอสอบ การสอบจัดระดับความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของ

นักศึกษาสถาบันฯ โดยนําขอสอบเขาระบบ e-Testing  และคัดเลือกรวมท้ังส้ิน จํานวน  80  

ขอ ขอสอบในคลังมี 605  ขอ 

 

4. หนวยฝกอบรม 

• โครงการอบรมการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ไดจัด

ฝกอบรม เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 52  และมีผลการประเมินจากผูรับการอบรมไดรับความรู

เพิ่มข้ึนในระดับปานกลางถึงมากเฉลี่ย รอยละ 97.22 

• โครงการอบรมการจัดการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดทําการจัดอบรม 2 คร้ัง ไดแก 

» คร้ังท่ี 1 ไดจัดอบรมแลวเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 52   

» คร้ังท่ี 2 ไดจัดอบรมแลวเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 53 

 

5. หนวยจัดการความรู 

• โครงการเผยแพรการจัดการปญหาเบื้องตนดานคอมพิวเตอรบนเว็บไซด ไดดําเนินการ

จัดทํา CD  แจกหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบัน และไดนําขึ้นเว็บไซต ISEC และเว็บไซต 

KM ของสํานักเรียบรอยแลว มีเนื้อหา 9 เร่ือง 

• จัดทําคูมือ e-Learning ไดประชาสัมพันธไปยังทุกหนวยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 29 

มิ.ย. 53 
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ดานงานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย 

 หนวยธุรการ    มีหนาที่จัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือและเอกสารตางๆ  จัดระบบของหนังสือเวียน  

จัดเก็บเอกสารและจัดระบบแฟม  จัดเตรียมแบบฟอรมในการปฏิบัติงาน  ขออนุมัติใชรถยนตไปราชการ  พิมพ

งาน  ถายเอกสาร  ดําเนินการจัดประชุม  จองหองประชุม  ทําหนังสือ 

เชิญประชุม  จัดอาหารและเครื่องดื่ม บันทึกรายงานการประชุม 

 หนวยบุคคล  มีหนาที่ ควบคุมการลงเวลาทํางานและการลาของเจาหนาที่  จัดการเกี่ยวกับงานลา

ตาง ๆ และจัดการหาผูปฏิบัติงานแทน  จัดทําสถิติวันลา  งานพัฒนาบุคลากรโดยประสานการสงบุคลากรของ

สํานักไปอบรมรวมประชุม/สัมมนา  จัดการเบิกจายคาลวงเวลา/คาตอบแทน  จัดการเก็บแฟมประวัติ  ดูแล

สวัสดิการ  จัดการเรื่องงานเงินเดือน  เงินสมนาคุณ และการเลื่อนขั้น 

 หนวยประชาสัมพันธ  ทําหนาที่ดําเนินการจัดทําประกาศตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและ

หลักสูตรฝกอบรมของสํานัก   เขียนขอมูลขาวประชาสัมพันธลงในสัปดาหขาวสถาบัน   ดําเนินการและ

ประสานงานในการจัดทําขาวไอที    การจัดทําแผนพับตาง ๆ เชน แผนพับบริการดานเทคโนโลยีของสถาบัน 

แผนพับการติดตั้งเครือขายไรสายและการ Dial-up โมเด็ม แจกใหกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและแจกใหแก

หนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน และการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมของสํานัก 

 หนวยอาคารสถานที่  มีหนาที่ใหบริการขอใชสถานที่ หองประชุม  การรับจอง  ดูแลสถานที่ใหมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาด  บํารุงรักษาและแจงซอมบํารุง  และรักษาความปลอดภัย 

 

ดานงานการเงินและพัสดุ  ประกอบดวย  

 หนวยการเงิน  มีหนาที่จัดทํางบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  งบประมาณกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี  งบกองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  งานจัดซ้ือจัดจางและเบิกจาย  จัดการ

เก่ียวกับคาใชจายและการเงิน  จัดทําระบบเงินยืมทดรองราชการ  จัดทํารายงานการเงินของสํานัก   

 หนวยพัสดุ  มีหนาท่ีจัดการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ  จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเปนไปตามงวดเงิน

งบประมาณ  จัดทําทะเบียนในการใชพัสดุและครุภัณฑ งานทะเบียนครุภัณฑและการยืม-คืน  และการแจง

ซอมบํารุงรักษา ครุภัณฑและอุปกรณเคร่ืองใชของหนวยงาน 

 

ดานงานวางแผนและพัฒนา ประกอบดวย 

1.  งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ในป 2553 สํานักมีการทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ   พบวาสํานักมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

• ปรับจากมาตรฐานคุณภาพมาเปนองคประกอบการประเมินสอดคลองตามพันธกิจของสํานักและ

มาตรฐานการอุดมศึกษา  

• มีการทบทวนเกี่ยวกับโครงสรางของคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในของสํานัก เนื่องจาก

สํานักไดแตงตั้งหัวหนากลุมงานเปนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในดวย เพื่อสงเสริม

และผลักดันใหกระบวนการทํางานของกลุมงานตางๆ ดําเนินไปอยางเปนระบบและไปในทิศทาง

ท่ีไดรวมกันกําหนดไว   เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

• มีการประชุมชี้แจงใหคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในของสํานักทราบถึงตัวบงชี้การ

ประกนัคุณภาพภายในที่สํานักรับผิดชอบ ประจําปการศึกษา 2552  
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• สํานักไดดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ เพื่อใหการทํางานดานประกันคุณภาพเปนสวน

หนึ่งของงานประจํา ดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางานโดยนําระบบ 

Helpdesk Service System มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ อีกท้ังยังนํารายงานของผล

การปฏิบัติงานที่ไดจากระบบมาติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในรายงานการประเมิน

ตนเอง 

• สํานักไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก เมื่อวันศุกรท่ี 23 

กรกฎาคม 2553 และไดคะแนนเฉลี่ย 2.937 (คะแนนเต็ม 3)   ท้ังสํานักไดทําการเผยแพร

รายงานใหสาธารณชนทราบ ผานเว็บไซด http://isec.nida.ac.th 

 

2.  งานประเมินคุณภาพการใหบริการ   

ในปงบประมาณ 2553  สํานักไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ปละ 2 คร้ัง มีผลการ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้ 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศปงบประมาณ 2553 

• ครั้งท่ี 1 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน 2552 – กุมภาพันธ 2553 โดยวิธีการ

แจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผูรับบริการหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 200 ชุด ไดคืนมา 152 

ชุด คิดเปนรอยละ 76 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 640 ชุด ไดคืนมา 503 ชุด คิด

เปนรอยละ 78.59  มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมทั้งหมดคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 

• ครั้งท่ี 2 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม 2553 – สิงหาคม 2553 โดยวิธีการแจก

แบบสํารวจไปยังบุคลากรผูรับบริการหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 350 ชุด ไดคืนมา 288 ชุด 

คิดเปนรอยละ 82 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 600 ชุด ไดคืนมา 498 ชุด คิดเปน

รอยละ 83  มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมทั้งหมดคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

นอกจากนั้นสํานักไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
• ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไป

ยังคณะ/สํานักหนวยงานตาง ๆ  จํานวน 394 ชุด ไดคืนมา 163 ชุด คิดเปนรอยละ 41.37  ใน

การวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศของทุกฐานขอมูล 

มีระดับความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยรวมทั้งหมดคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 

 

3.  งานประเมินผลแผนและการดําเนินงานตามแผน 

ในปงบประมาณ 2553 สํานกัมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้  

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามแผนงาน/โครงการของสํานัก  และมีการประชุมคณะกรรมการติดตาม

แผนงาน/โครงการ จํานวน 6   คร้ัง  
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ดานการบริหารความเสี่ยง   

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีนโยบายการควบคุมภายในและความปลอดภัยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ   เพื่อใหการควบคุมภายในและความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเพื่อลดความเสี่ยงดานการดําเนินงานดานสารสนเทศของสถาบันอยางตอเนื่อง  โดยสํานัก

ไดนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนของป 2552 มาวิเคราะหและปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงในป 2553  

• แผนบริหารความเสี่ยงท่ีสํานักดําเนินการในป 2553 คือ 

» ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการหยุดชะงักของอุปกรณเครือขายและเครื่องแมขาย 

» ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

• โครงการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการใน ป 2553 

มีดังนี้ 

 

 ความเสี่ยงท่ี 1   การหยุดชะงักการทํางานของระบบสารสนเทศหลักของสถาบัน 

» โครงการทดสอบการกูคืนระบบ ไดแก  ระบบฐานขอมูลศิษยเกา (นิดาสัมพันธ), ระบบเก็บ

สถิติหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    

» โครงการเฝาสังเกตการทํางานของเครื่องแมขายสารสนเทศหลักของสถาบัน 

» โครงการประเมินศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารการเรียนการสอน 

» โครงการทดสอบการกูคืนระบบ  e –Learning 

 

ความเสี่ยงท่ี 2   การหยุดชะงักการทํางานของระบบเครือขาย และอินเตอรเน็ต 

» โครงการบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง (UPS)  

» โครงการสํารองชุดคําส่ังใชงาน (Application Software) และขอมูลการติดตั้งโครงแบบ 

(Configuration) 

» โครงการทดสอบการกูคืนระบบ 

~ ระบบเครือขายหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

~ ระบบโควตาการพิมพงาน 

» โครงการเฝาสังเกตการทํางานของระบบเครือขาย (Network Monitoring) 

» โครงการทดสอบเสนทางสํารองการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต 
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ความกาวหนาของโครงการที่สํานักไดรับมอบหมาย 

 

• ระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา (NIDA QAIS) อยูระหวางการใชงาน และมีการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) อยูระหวางการใชงาน และใหผูประมูลเตรียมการ

บํารุงรักษาระบบภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลารับประกัน 

• ซอฟตแวรลิขสิทธิ์แบบ Open  License ไดรับงบประมาณรายจาย ประจําป 2553 วงเงิน 500,000 

บาท และดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

• โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพ  

e-University ไดรับงบประมาณรายจาย ประจําป 2553 วงเงิน 13,000,000 บาท  ดาํเนินการเสร็จ

ส้ินแลว 

• ระบบบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ และการจองใชทรัพยากร ไดรับงบประมาณเงินรายได

ประจําป 2553 วงเงิน 570,000 บาท อยูระหวางการติดตัง้เพื่อเร่ิมตนใชงาน 

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปน World Class University ไดรับ

งบประมาณรายจาย ประจําป 2553 วงเงิน 10,000,000 บาท ดําเนินการเสร็จส้ิน อยูระหวางการ

เร่ิมตนใชงานจริง 

• โครงการจัดทําเว็บไซตภาษาตางประเทศของสถาบันและสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดรับ

งบประมาณเงินรายได ประจําป 2553 วงเงิน 57,000 บาท ดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

• โครงการระบบสารสนเทศศิษยเกาสัมพันธ ไดรับงบประมาณเงินรายได 475,000 บาท  

» ปจจุบันอยูระหวางรอการสงมอบ เนื่องจากผูขายกําลังส่ังซ้ือสินคาซ่ึงเปนสินคาที่ตองส่ัง

จากตางประเทศโดยตรง ไมมีจําหนายในประเทศไทย ท้ังHardware และ Software และ

สํานักไดเสนอขออนุมัติกันเงินเหลื่อมป 
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สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2553  

รอบ 12 เดอืน (ต.ค.52 – ก.ย.53 ) 

 

1. สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หนวยนับ : จํานวนครั้ง) 

ประเภท Service Type ต.ค.-09 พ.ย.-09 ธ.ค.-09 ม.ค.-10 ก.พ.-10 มี.ค.-10 เม.ย.-10 พ.ค.-10 มิ.ย.-10 ก.ค.-10 ส.ค.-10 ก.ย.-10 รวม 

ติดตั้งบริการบํารุงรักษา PC Service 68 43 48 56 68 59 96 50 63 50 64 58 723 

รักษาความปลอดภัย Security - - 1 - 6 3 2 - - 1 - - 13 

กําจัดไวรัส Virus 14 2 1 9 6 5 3 3 8 1 7 3 62 

อุปกรณเครือขาย Network 

Equipment 

6 5 1 4 16 20 7 1 1 5 6 3 75 

เครื่องแมขาย Network Server 17 15 18 7 13 19 7 9 15 18 14 9 161 

NetID NetID 7 2 3 6 5 5 - 1 4 3 2 - 38 

เว็บกราฟค Web Graphic 3 4 3 3 2 14 9 3 5 10 7 9 72 

ระบบ MIS MIS 30 12 15 14 11 22 25 13 22 22 15 15 216 

หองปฏิบัติการ Lab 5 12 9 9 6 6 4 15 7 13 9 11 102 

Helpdesk Helpdesk 6 - - 1 - - 2 2 52 25 15 36 137 

อื่น ๆ Others 11 27 10 17 33 39 12 18 24 18 9 22 228 

รวม Total 167 122 109 126 166 192 149 115 201 166 148 166 1,827 
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2. สถิติการใหบริการรวมจํานวนครั้ง จําแนกตามเดือน 
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สถิติการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

167 122 109 126 166 129 53 65 138 116 84 59 1,827 
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3. สถิติการใหบริการจํานวนครั้ง แยกตามประเภทการใหบริการ 
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4. สถิติการใหบริการของหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

 

ประเภท รายการ จํานวน คาเฉลี่ยตอเดือน 

1. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ

สอน และอบรม ของสถาบัน (Computer Lab) 

 

1. ชม. ที่เปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. ชม. ที่ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใน

หองปฏิบัติการ 

3. จํานวนครั้งการขอจองหองปฏิบัติการ 

1,702 ชั่วโมง 

562  ชั่วโมง 

 

441    ครั้ง 

144  ชั่วโมง 

 46  ชั่วโมง 

 

 45      ครั้ง 

2. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

และบุคลากรของสถาบัน (Walk-in Computer Lab) 

1. ชม. ที่เปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. จํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใน

หองปฏิบัติการ 

3. บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 

4,655  ชั่วโมง 

 1,063    ครั้ง 

 

293,405  หนา 

388  ชั่วโมง 

  89     ครั้ง 

 

 24,450    หนา 

3. บริการ Helpdesk 1. จํานวนครั้งของการใหบริการทางโทรศัพท 

2. จํานวนครั้งของการใหบริการ(Walk in) 

1,730 ครั้ง 

1,305 ครั้ง 

144     ครั้ง 

109     ครั้ง 

4. บริการการพิมพในหองคนควาของสํานักบรรณสารการ

พัฒนา 

1. บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 75,132   หนา 6,261    หนา 

 

 


