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รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551 
หนาที่ 1 จาก 49 หนา 

 

                             สวนที่ 1  
ขอมูลเบื้องตนของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

ประวัติความเปนมา 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมชื่อ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”     กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับบริษัท ไอบีเอม็ ประเทศไทย 
จํากัด  วัตถุประสงคเพื่อพฒันาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ตอมาในป 2532  ไดยก
ฐานะขึ้นเปนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ      

ในป 2535  สถาบันไดมอบหมายใหสํานักเปดสอนวชิา สศ.400 ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอรแก
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน     เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนกัศึกษา    จึงทําใหสํานักมภีาระ
งานดานการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และงานนี้ไดดําเนนิตอเนื่องมาถึงภาค 2 ปการศึกษา 2550 ใหบริการแกนกัศึกษา
ไปแลวจํานวน 2,213 คน ในปการศึกษา 2548 เปดสอนวิชา สศ.800 ระบบสารสนเทศดวยคอมพวิเตอร   สําหรับ
นักศึกษาดุษฎบีัณฑิตคณะรฐัประศาสนศาสตร จาํนวน 18 คน 

ในป 2541 สํานักไดรับอนุมตัิใหเปดสอนหลักสูตร “ประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” โดยมวีัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหนาที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใชงานในการ
ประกอบการขององคกรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  ซ่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว 6 รุน รวมทัง้สิ้น 60 คน 

ในป 2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  ไดรับอนุมัติใหเปด
สอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตรดานการบริหาร
จัดการธุรกิจ  และศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน  ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาใหสอดรับกับแนวคิด
ใหมๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  และสนองตอบความตองการการใชงานเทคโนโลยีขององคกรและประเทศ  

ในป 2547  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  สถาบันไดมีคําสั่งที่ 754/2547  ใหโอนภาระงานในความรับผิดชอบ
ของศูนยเทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา  และศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มาอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานัก  เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีมีความเปนเอกภาพ   

ตอมาใน ภาค 2 ปการศึกษา 2549  หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ”  ไดหยุดรับนักศึกษา   จนกระทั่งปการศึกษา 2550   มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว 6 รุน รวมทั้งสิ้น 31 คน 

สําหรับปการศึกษา 2551 เมือ่วันที่ 1 กนัยายน 2551 สถาบันไดประกาศ เร่ือง การแบงสวนราชการใน
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีผลใหหนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส และหนวยภาพนิ่ง
และโทรทัศน  ยายไปสังกดักลุมงานโสตทัศนูปกรณ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 
นอกจากนี้สํานักยังไดรับมอบหมายใหจดัทําโครงการสอบจัดระดับความรูความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร ป
ละ 4 คร้ัง เพื่อพัฒนานักศกึษาของสถาบันใหมีความรูทางการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาตรฐาน 
 
 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551 
หนาที่ 2 จาก 49 หนา 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อสนับสนุน
สถาบันในการดําเนินการตามพันธกิจ 

 

วิสัยทัศน 

มุงเนนประสทิธิภาพการใหบริการ 4 ดาน (4S)  
SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกตอง และมีความรูจริง 
 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไมติดขดัในการดําเนนิงาน 
SECURE    หมายถงึ ความมัน่คงปลอดภัย 
SPEEDY    หมายถึง ความรวดเรว็ทันตอความตองการใชงาน 

 

พันธกิจ 

- ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศนแกอาจารย นักศกึษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให
การดําเนนิพันธกิจของสถาบันเปนไปอยางราบรื่น และมปีระสิทธิภาพ 

- พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ดาน
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมใชงานที่เกีย่วของ 

- จัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแตระดับผูใชงาน
จนถึงระดับผูบริหาร 

- ใหบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก อาทิ การศึกษา
วิเคราะห และจัดวางระบบงาน การวางแผนดานระบบสารสนเทศ เปนตน 

 
โครงสรางสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบงหนวยงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ดังตอไปนี้



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551 
หนาที่ 3 จาก 49 หนา 

 

โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 
- งานแผนยุทธศาสตรไอซีที 
- งานประเมินผลแผนและการ 
  ดําเนินงานตามแผน 
- งานประเมินตนเอง  
   (ประกันคุณภาพ/กพร.) 
- งานขอมูลสําหรับการประเมิน 
หนวยอาคารสถานที่ 
- งานบริการขอใชสถานที่และ 
   คิดคาใชจาย 
- งานความสะอาดและบํารุงรักษา 
- งานรักษาความปลอดภัย 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 

รองผูอาํนวยการ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี

กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน  
 

กลุมงานบรกิารคอมพิวเตอร 
 

กลุมงานบริหารและธุรการ 

หนวยระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต  
และระบบความปลดภัย 
- LAN/Wireless LAN 
- Remote Access 
- Network Monitoring 
- User authentication 
  system 
- Firewall system 
- Anti-virus system 
- Intruder detection 
  system 
- Contingency plan 
หนวยเครื่องแมขาย 
- DNS server 
- Mail server 
- FTP server 
- Proxy server 
หนวยกราฟก  
สื่อประสม และเว็บ 
- งานออกแบบกราฟก 
- งานสรางสื่อนําเสนอดวย 
  คอมพิวเตอร 
- งานเว็บเพจสถาบัน คณะ/ 
  สํานัก และหนวยงานตาง ๆ 
- งานเว็บทา และ Job link 
- งานรับฟงความคิดเห็นผาน 
  เว็บบอรด 
- งานทะเบียนรุนนักศึกษา  
  และ Portfolio 
 

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) 
 
 

หนวยธุรการ  
- งานรับสงหนังสือ 
- งานจัดเก็บเอกสาร 
- งานประชุม 
หนวยการเงิน 
- งานจัดทํางบประมาณและ 
   การเบิกจาย 
หนวยบุคคล 
- งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
- งานพัฒนาบุคลการ 
- งานจัดผูปฏิบัติงานลวงเวลาและ 
   เบิกจายคาตอบแทน 
- งานการลาประเภทตาง ๆ  
- งานประเมินผลประสิทธิภาพ 
   ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
หนวยพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจาง  
- งานทะเบียนครุภัณฑ และ 
   การยืม-คืน 
หนวยประชาสัมพันธ 
- งานประสานงานการจัดกิจกรรม 
  ของสํานัก 
- งานเผยแพรการจัดกิจกรรม 
  ของสํานัก 
- งานจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ 
 
 

         

อาจารยประจาํสํานัก 
- ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง ผศ.ระดับ 8 (ขาราชการ) 
   ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานบริการวิชาการ 
- อ.อภิรัตน บุรพพิฒัน    อาจารย ระดับ 7 (ขาราชการ) 
  ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

หนวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- 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) 
 
หนวย e-Learning 
 
หนวยการสอบจัดระดับความรู 
ทางคอมพิวเตอร 
 
หนวยฝกอบรม 
 
หนวยสงเสริมการจัดอันดับทางเว็บ 
(Webometrics) 
 

กลุมงานพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ 

กลุมงานบรกิารวิชาการ 
 

 
หลักสูตรโครงการรวมบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

รวม 31 อัตรา แบงเปน 
ขาราชการ 12 อัตรา 
    สาย ก.  4  อัตรา        สาย ข. ค.  8 อัตรา  
พนักงานระบบใหม 14 อัตรา  
ลูกจางประจํา 3 อัตรา 
ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา     
พนักงานระบบใหม 6 อัตรา (อัตราใหม รออนุมัติ) 
 

กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยคนควาและวิจัยเทคโนโลยี 
 
หนวยพัฒนานวัตกรรม 
 
หนวยบริหารความเสี่ยง 
 

1 กพ.52

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(วาง)
 

สายงานบริหารและธุรการ 

 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
 หนาที่ 4  จาก 49 หนา 

 

สํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ มีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี ้
1. ศึกษาพัฒนาและตดิตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบนั 
2. วางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการอยางมรีะบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือขายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันในสวนที่รับผิดชอบ  
4. ใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
5. ดูแล รกัษา และซอมบํารุงอุปกรณที่เกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ใหบริการแกคณาจารย และนักวิชาการของสถาบัน ในการจดัทําส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ 
7. รับผิดชอบการอบรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ใหบริการทางวิชาการ  และฝกอบรมแกหนวยงานภายนอกเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การจัดอตัรากาํลัง 
  ปจจุบันสํานกัการศกึษาระบบสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิตอไปนี ้
 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
 หนาที่ 5  จาก 49 หนา 

 

โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 
- นางทัศนีย อาดํา 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (พนง.ระบบใหม) 
หนวยอาคารสถานที่ 
- นายวิโรจน ใจจินดา 
  นักการ-ภารโรง (ลูกจางประจํา) 
- นายสง ฉ่ําสอน 
  พนง.บริการอัดสําเนา  
  (ลูกจางประจํา) 
- นางศิรีวัลย ทองอาภรณ 
   นักการ-ภารโรง (ลูกจางชั่วคราว) 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
ผศ.สุทธิชัย  สุทธทิศธรรม 

รองผูอาํนวยการ 
อ.ดร.ปราโมทย  ลือนาม 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี

กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน  
(นายกฤษณะ หลอโลหพันธุ) 

 

กลุมงานบรกิารคอมพิวเตอร 
 (นางโสภิษฐ ปญญาคาํ) 

กลุมงานบริหารและธุรการ 
(น.ส.อรวรรณ สุขยานี) 

หนวยระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต  
และระบบความปลดภัย 
- น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ 
   นวช.คอมพิวเตอร 5  
  (ขาราชการ) 
- นางอัจฉราพร สาระบุตร 
  นวช.คอมพิวเตอร 4     
  (ขาราชการ) 
- นายเสริมศักดิ์ สุนทรศัพท 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.ระบบใหม) 
- นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม)  (อัตราใหม) 
หนวยเครื่องแมขาย 
- นายกฤษณะ หลอโลหพันธุ 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.ระบบใหม) 
หนวยกราฟก  
สื่อประสม และเว็บ 
- นายกรพรหม ถิระวัฒน 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.ระบบใหม) 
- น.ส.ศิโรรัตน พลชัย 
  นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม) 
 
 

หนวยวิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนาระบบงาน 
หนวยคลังขอมูล 
หนวยสนับสนุนระบบ 
งานอื่น 
- นางสุนิดา เตียธสิทธิ์ 
  นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.ระบบใหม) 
- น.ส.จุฬาพร พันธกําเหนิด 
  นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.ระบบใหม) 
- นายภิญโญ เกิดแกว 
  นวช.คอมพิวเตอร 
  (พนง.ระบบใหม) 
- นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม)  (อัตราใหม) 
- นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม)  (อัตราใหม) 
 

หนวยธุรการ  
- น.ส.สุพัตรา สําราญรัตน 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร (ลูกจางชั่วคราว) 
- นางอารีวัลย ทองเงิน 
   พนักงานเจาะบัตร ชั้น 2 
   (ลูกจางประจํา) 
- น.ส.สุภักตรา เส็งหะพันธุ  
  ผูปฏิบัติงานบริหาร (พนง.ระบบใหม) 
หนวยการเงิน 
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี  (ขาราชการ) 
   จนท.บริหารงานทั่วไป 5  
หนวยบุคคล 
- น.ส.ประภาพรรณ มานิตสุภวงษ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร (พนง.ระบบใหม) 
หนวยพัสดุ 
- น.ส.เสาวภา  สุขกาญจน 
  จนท.บริหารงานทั่วไป 
  (พนง.ระบบใหม) 
หนวยประชาสัมพันธ 
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี 
  จนท.บริหารงานทั่วไป 5  
  (ขาราชการ) 

อาจารยประจาํสํานัก 
- ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง ผศ.ระดับ 8 (ขาราชการ) 
   ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานบริการวิชาการ 
- อ.อภิรัตน บุรพพิฒัน    อาจารย ระดับ 7 (ขาราชการ) 
  ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

หนวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- นางโสภิษฐ ปญญาคํา 
  นวช.คอมพิวเตอร (ขาราชการ) 
หนวยติดตั้ง บริการ  
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
- นายธวัชชัย กาวรรณ 
  ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3 
  (ขาราชการ) 
- นายชิดชัย บุตแสง 
   นวช.คอมพิวเตอร (พนง.ระบบใหม) 
- นายอารี หวังปญญา 
  ชางอิเล็กทรอนิกส (พนง.ระบบใหม) 
หนวย Helpdesk  
- นวช.คอมพิวเตอร  (พนง.ระบบใหม) 
   (อัตราใหม) 
 

หนวยการทดสอบดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 
หนวย e-Learning 
- น.ส.ทัศนีย เพชรสีชวง 
  นวช.คอมพิวเตอร (ขาราชการ) 
- นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม)  (อัตราใหม) 
- นวช.คอมพิวเตอร   
  (พนง.ระบบใหม)  (อัตราใหม) 
หนวยการสอบจัดระดับความรู 
ทางคอมพิวเตอร 
หนวยฝกอบรม 
- น.ส.สุภักตรา เส็งหะพันธุ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร (พนง.ระบบใหม) 
หนวยสงเสริมการจัดอันดับทางเว็บ 
(Webometrics) 
- นางทัศนีย อาดํา 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (พนง.ระบบใหม) 
 

กลุมงานพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ 

(นางสุนิดา เตยีธสิทธิ์)

กลุมงานบรกิารวิชาการ 
 

(วาง)

หลักสูตรโครงการรวมบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

(อ.ดร.ปราโมทย ลือนาม) 

รวม 31 อัตรา แบงเปน 
ขาราชการ 12 อัตรา 
    สาย ก.  4  อัตรา        สาย ข. ค.  8 อัตรา  
พนักงานระบบใหม 14 อัตรา  
ลูกจางประจํา 3 อัตรา 
ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา     
พนักงานระบบใหม 6 อัตรา (อัตราใหม รออนุมัติ) 

กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(วาง) 

หนวยคนควาและวิจัยเทคโนโลยี 
หนวยพัฒนานวัตกรรม 
หนวยบริหารความเสี่ยง 
- นายกรพรหม ถิระวัฒน 
  นวช.คอมพิวเตอร  
  (พนง.ระบบใหม) 
- น.ส.บุษรากรณ นิ่มวิจิตร 
   นวช.คอมพิวเตอร  
   (พนง.ระบบใหม) 
 

1 กพ.52

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(วาง)
สายงานบริหารและธุรการ 

(นางภัทรินทร โลหวชระกุล  
และ   นางภาวิน ีพันธลาภ) 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
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อาคารสถานที ่
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีสํานักงานตั้งอยูที่อาคาร 6 ช้ัน 2-3   อาคารบุญชนะ อัตถากร 
ช้ัน 5 และอาคารจอดรถ ช้ัน 2  โดยแบงพืน้ที่ใชสอยดังนี ้
อาคาร 6                 ช้ัน 2 เปนหองทํางานของกลุมงานบริหารและธุรการ  กลุมงานบริการวชิาการ  

กลุมงานนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ัน 3 เปนหองผูบริหารสํานัก หองอาจารย หองประชุม และหองปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร 
 

อาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน 5  เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการ 1,  2 , 3  และ 4  หอง Server  หองประชุม  หอง
ทํางานของกลุมงานโครงสรางพื้นฐาน   กล ุ มงานบริการคอมพิวเตอร  กลุมงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
 
อาคารจอดรถ         ช้ัน 2  เปนที่ตัง้ของหอง Server  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  และ

หนวยวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 
 
 งบประมาณของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ ประจําป 2551 

 สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ  
รายการ   งบประมาณที่ไดรบั   งบประมาณที่เบกิจาย  

 งบดาํเนินการ  
 

21,039,550.00 
 

18,183,311.11 

 งบลงทุน  
 

-  
 

-  

งบ
ป
ระ
ม
าณ

แผ
น
ด
ิน

 

 รวม  
 

21,039,550.00 
 

18,183,311.11 

 งบดาํเนินการ  
 

3,635,660.00 
 

3,085,324.94 

 งบลงทุน  
 

2,107,800.00 
 

1,926,153.80 

 ง
บ
ป
ระ
ม
าณ
เง
ิน

รา
ย
ได
  

 รวม  
 

5,743,460.00 
 

5,011,478.74 

 งบดาํเนินการ  
 

43,200.00 
 

37,147.50 

 งบลงทุน  
 

-  
 

-  

 ง
บ
เง
ิน
ท
ุน
ค
ณ
ะ

สํ
านั
ก

  

 รวม  
 

43,200.00 
 

37,147.50 

 งบดาํเนินการ  
 

40,000.00 
 

34,949.00 

 งบลงทุน  
 

-  
 

-  

 ก
อง
ท
ุน
สํา
นั
ก

  

 รวม  
 

40,000.00 
 

34,949.00 
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 สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ  
รายการ   งบประมาณที่ไดรบั   งบประมาณที่เบกิจาย  

 งบดาํเนินการ  
 

3,668,900.00 
 

3,580,450.02 

 งบลงทุน  
 

2,130,800.00 
 

2,097,200.00 

 ก
อง
ท
ุน
พ
ัฒ
น
า

เท
ค
โน
โล
ย
ี  

 รวม  
 

5,799,700.00 
 

5,677,650.02 

 งบดาํเนินการ                                            -                                            -  

 งบลงทุน                                            -                                            -  

 เง
ิน
รา
ย
ได
  

 รวม                                            -                                            -  

รวมทั้งส้ิน 
 

32,665,910.00 
 

28,944,536.37 

 
 จะเห็นไดวานบัตั้งแตเร่ิมกอตั้งมา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดดําเนินงานตามปรัชญาและปณิธาน
ในการกอตั้ง โดยมุงเนนที่การใหบริการ การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศแกหนวยงานและประชาคม
ภายในสถาบัน และมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ทั้งในรปูของการเรียนการสอน การฝกอบรม และ
การใหบริการวิชาการ  
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สวนที่ 2  
ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

เทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธแผน ดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน  

และสอดคลองกับภารกจิหลักของสํานัก ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีเ้พื่อวดัความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน 
4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกจิ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผล

ตอผูบริหารของสํานัก 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร

และแผนพฒันาของสถาบัน ตลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2551 สํานัก มีผลงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  (บรรลุเปาหมาย) 
มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน แลวเผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศกึษา และผูมีสวนเกี่ยวของได

รับทราบทั่วกนัผานทางเว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  (1.1-1)  
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ระดับ 2 : มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาํปใหสอดคลองกันและ
กัน  และสอดคลองกับภารกจิหลักของสํานัก ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของสถาบัน  (บรรลุเปาหมาย)  

สํานักไดจดัทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารประจําป(1.1-2)ใหสอดคลองกัน  และสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสํานัก ยุทธศาสตรของสถาบัน 

ระดับ 3 : มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกาํหนดเปาหมายของแตละตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนนิงาน (บรรลุเปาหมาย) 

ผูบริหารของสํานักไดมกีารลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการกับผูบริหารสถาบัน โดยมีการกําหนด
ตัวช้ีวดั (KPI) และเปาหมายของการดําเนนิงาน  โดยใชเกณฑการประเมินของ สกอ. สมศ. กพร. (1.1-3.1) อีกทั้งยงั
มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาตัวบงชีเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพงานบริการของสํานักเองดวย (1.1-3.2) 

ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (บรรลุเปาหมาย) 
มีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2551  ไดตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1-4)  
ระดับ 5 : มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี ้อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารสํานัก (บรรลุเปาหมาย) 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  มีการ

ประชุมทุกเดือน ซ่ึงเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ
ตางๆ ของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  (1.1-5)  
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ 5 ขอแรก 2 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนินการครบทุกขอ ไมบรรลุเปาหมาย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ แผนดําเนนิงานและมีการกําหนด 
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกจิ 
รายการหลักฐาน 
1.1-1      เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  
1.1-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2551 
1.1-3.1 หนังสือการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ ประจาํป 2552 
1.1-3.2  คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตวับงชี้งานบริการของ

สํานัก ลงวันที ่19 พ.ย. 2550   
1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลโครงการของสํานัก 
1.1-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
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ตัวบงชี้ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
          ในปงบประมาณ 2551 สํานักไดจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 (1.1-2) แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง ซ่ึงมีภารกิจหลัก 4 งาน  มีจํานวน 15 ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมาย 13 ตัว
บงชี้   คิดเปนรอยละ 86.67 

สวนท่ี 2  แผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรของสถาบัน มีแผนงาน/โครงการที่ตองดําเนินทั้งหมด 7 
โครงการ ดําเนินการตามแผน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 ดังนี ้

• โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานบริหารจัดการ  มีจํานวน 3 โครงการ   ดําเนินการเรียบรอยแลว 2 
โครงการ   

1. การอบรมทักษะดานไอซีทีที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน :  สํานักไดจัดอบรมหลักสูตร"มัลติมีเดีย
เพื่อการนําเสนอ" (Multimedia for Presentation) เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 2 อาคารอเนกประสงค ช้ัน 5 โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 40 คน 

2. การอบรมและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรสายไอที   :  สํานักไดสงเสริมให
บุคลากรสายไอทีเขารับการอบรมและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 14 หลักสูตร มีผู
ไดรับการอบรมจํานวน  68 คน 

3. การฝกอบรมและดูงานในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จหรือ Best Practice ในการบริหารดานไอซีที  
ไมไดดําเนินการ 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ ไดดําเนินการตามรายงานการ
จัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ  2551  (1.2-1)  ไดแก 

1. ศูนยทดสอบความรูและทกัษะทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. การจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์แบบ Campus License  
3. การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ  e-University 
4. การจัดหาคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ  และอุปกรณที่จาํเปนเพื่อทดแทนของเดิม 

- การปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

ดังนั้นการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเมื่อรวมทั้ง 2 สวน คิดเปนรอยละ 86.19 
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การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมายรอยละ  86.19 2 คะแนน 

เปาหมาย : บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

1.1-2 แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
1.2-1 รายงานการจดัซื้อ/จัดจาง  ประจําปงบประมาณ 2551 
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องคประกอบท่ี 2  คุณภาพการใหบริการ  
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : คาเฉล่ีย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 - 2.4 2.5 – 3.4 ≥  3.5 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักไดจดัทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ (2.1-1) และประชุมระดม

สมองเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และรวบรวมความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัตัววดัความพึงพอใจของผูรับบริการ พรอมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนนิงานในการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ   สํานักมีปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน โดยมีระบบ Helpdesk Service System 
เปนระบบที่พฒันาขึ้นเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง  ระบบทาํใหบุคลากรสามารถรับทราบ
ปญหาหรือการขอรับบริการไดอยางรวดเรว็ และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานไดเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให
ผูบริหารสามารถรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และระบบยังชวยใน
การออกชุดแบบสอบถาม (2.1-2) ใหผูรับบริการกรอกหลังเจาหนาทีใ่หบริการเมื่อรับแจงปญหาประจําวนัในระบบ
ไดทันทีซ่ึงทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว   สามารถ
นํามาพัฒนางานบริการใหดียิง่ขึ้น 

ในปการศึกษา 2551 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล 2 คร้ัง (2.1-3) ดังนี้ 

- เก็บรวบรวมขอมูลในปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2   (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2551)  โดยวิธีการแจก
แบบสํารวจไปยังผูรับบริการ ซ่ึงเปนอาจารยและบุคลากร จํานวน 600 ชุด ไดคืนมา 257 ชุด คิดเปนรอยละ 42.83 
แจกแบบสํารวจไปยังผูรับบริการหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 200 ชุด ไดคืนมา 159 ชุด คิดเปนรอยละ 79.50 
และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 600 ชุด ไดคืนมา 467 ชุด คิดเปนรอยละ 77.83 

- เก็บรวบรวมขอมูลในปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1  (เดือนสิงหาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552)  โดยวิธีการ
แจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผูรับบริการหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 200 ชุด ไดคืนมา 134 ชุด คิดเปนรอยละ 
67 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 723 ชุด ไดคืนมา 547 ชุด คิดเปนรอยละ 75.66 และไดมีการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามผานเว็บไซดมีผูตอบเปนบุคลากร 28 ชุด นักศึกษา 283 ชุด 

 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  
บุคลากรมีความพึงพอใจมากในการใชงานบริการตาง ๆ ของสํานัก ในปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2 และ 
ปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.04 และ 4.30 ตามลําดับ ระดับความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลีย่
เทากับ 4.11  
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ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา  
นักศึกษาภาคปกติและนักศกึษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใชบริการตางๆ ของสํานัก 

สํานัก ในปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2 และ ปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และ 3.77 
ตามลําดับ  ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
 
สูตรการคํานวณ  คาเฉลี่ยรวมถวงน้ําหนกั :   
(จํานวนบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด [578] X คาเฉลี่ยความพงึพอใจของบุคลากร[4.11]) +(จํานวน
นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด[1,297] X คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา[3.71]) / จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด[578+1,297]  = 3.83 
 
ดังนัน้ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 3 คะแนน 

เปาหมาย : คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ  3.5  บรรลุเปาหมาย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
มีระบบ Helpdesk Service System ชวยในการออกชุดแบบสอบถามใหผูรับบริการประเมินภายหลังเจาหนาที่
ใหบริการ ซ่ึงทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเร็ว  ทําให
สามารถนํามาพัฒนางานบรกิารใหดยีิ่งขึ้น 
 
จุดออน/อุปสรรค : 
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในบางบริการไมไดเนนสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
เจาหนาที่ จําเปนตองปรับปรงุแบบสอบถามใหมีคําถามที่ตรงกับการสํารวจตามคุณภาพของเจาหนาที่และแยก
แบบสํารวจตามประเภทงานออกไป 
 
รายการหลักฐาน 
2.1-1  แผนการดําเนนิงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 
2.1-2 ตัวอยางแบบสอบถาม 
2.1-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบสารสนเทศ 

ปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2 และ ปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2   ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response time) 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  รอยละของรายการที่ไดติดตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากไดรับแจง 
 

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

ผลการดําเนินงาน 
รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ (2.2-1) สรุปไดดังนี ้

รายการที่ใชเวลา 
<= 4 ชม. 

รายการที่ใชเวลา 
> 4 ชม. 

 
 

ประเภทงาน 

 
จํานวน 

รายการทั้งหมด จํานวน
รายการ 

รอยละ รอยละถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

รอยละ รอยละถวง
น้ําหนัก 

1. กลุมงานนวตักรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 13 76.47 0.74 4 23.53 0.23 

2. กลุมงานบริการ
คอมพิวเตอร 

804 660 82.09 37.33 144 17.91 8.14 

3. กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

215 195 90.7 11.03 20 9.3 1.13 

4. กลุมงานโครงสราง
พื้นฐาน 

732 564 77.05 31.90 168 22.95 9.50 

รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,768   81.00 336  19.00 

 
สูตรการคํานวณ รอยละของรายการที่ไดตดิตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากไดรับแจงถวงน้ําหนกั :  
(17x76.47) + (804x82.09) +  (215x90.7) + (732x77.05) / 1,768 = 81 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 81 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552” 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง 
 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาตวัช้ีวัดงานบรกิาร  ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดระดับความยาก – งาย ของงานที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  ระยะเวลาในการปฏิบตังิานเกณฑเกา (มิย.51-มีค.52)   
 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (ชม.) 
งาน 

ระดับงาย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) ระดับยาก (Hard) 
1. กลุมงานนวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 - ≤4 >4 - ≤24 >24 - ≤40 

2. กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 1 - ≤2 >2 - ≤4 >4 - ≤24 
3. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 - ≤8 >8 - ≤24 >24 - ≤56 
4. กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 1 - ≤4 >4 - ≤8 >8 - ≤24 
 

2.  ระยะเวลาในการปฏิบตังิานเกณฑใหม (เมย.52-พค.52)  
 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (ชม.) 
งาน 

ระดับงาย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) ระดับยาก (Hard) 
1. กลุมงานนวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 - ≤4 >4 - ≤24 >24 - ≤40 

2. กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 1 - ≤6 >6 - ≤12 >12 - ≤24 
3. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 - ≤8 >8 - ≤24 >24 - ≤56 
4. กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 1 - ≤8 >8 - ≤16 >16 - ≤32 
หมายเหตุ :  1 วันทําการ เทากับ 8 ช่ัวโมง ไมนับวนัหยุดราชการ 
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เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง ซ่ึงไดจากระบบ 
Helpdesk Service System  “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ” (2.3-1) 

รายการที่แกไขภายในเวลาที่กําหนด รายการที่ใชเวลาเกินกําหนด งาน รายการ
ท้ังหมด จํานวน

รายการ 
รอยละ ถวง

น้ําหนัก 
รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

รอยละ ถวง
น้ําหนัก 

รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 

1.   กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

รายงานเกา (มิย.51-มีค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 83.33 16 13     81.25      67.71    3     18.75      15.62    
รายงานใหม (เมย.52-พค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 16.67 3 3 100     16.67               -              -             -     

รวม 19      84.38         0.81       15.62        0.15  

2.   กลุมงานบริการคอมพิวเตอร                   
รายงานเกา (มิย.51-มีค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 83.33 722 492     68.14      56.78    230     31.86      26.55    
รายงานใหม (เมย.52-พค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 16.67 193 179 92.75     15.46    14 7.25       1.21    

รวม 915      72.24       33.55       27.76      12.89  

3.   กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ                   
รายงานเกา (มิย.51-มีค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 83.33 182 167     91.76      76.46    15       8.24     6.87    
รายงานใหม (เมย.52-พค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 16.67 61 61 100     16.67               -              -              -     

รวม 243      93.13       11.49    6.87          0.85  

4.   กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน                   
รายงานเกา (มิย.51-มีค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 83.33 668 502     75.15      62.62    166     24.85      20.71    
รายงานใหม (เมย.52-พค.52) ถวงน้ําหนักรอยละ 16.67 125 123 98.4     16.40    2 1.6       0.27    

รวม 793      79.03       31.81       20.97        8.44  

1,970       77.67        22.33    รวมจํานวนรายการทั้งหมด 
   100.00  

สูตรการคํานวณ รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดถวงน้ําหนัก : 
(19x84.38) + (915x72.24) + (243x93.13) + (793x79.03) / 1,970 = 77.67 
 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน :  รอยละ 77.67 2 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
2.3-1  รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552” 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิตออาจารยประจํา 

ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

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

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร / เร่ือง / หัวขอ ระหวางวันท่ี ผูรับบริการ 

นวลนดา สงวนวงษทอง เปนกรรมการ/ที่ปรึกษา
วิชาการ -  การจัดทํากรอบ
มาตรฐานวิชาชีพดาน
ผูบริหารโครงการ 

18-11-2551 ถึง 23-12-2551  สํานักสงเสริม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
สูตรการคํานวณ รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนทีป่รึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
ตออาจารยประจํา:  

จํานวนของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (1)  x 100 = 50 
              จํานวนอาจารยประจํา (2) 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 50 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-1  ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/serv_out_bycenter.asp 
3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
3.1-3 หนังสือจากสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ ทก 0207.4/1509 ลง

วันที่ 17 พ.ย. 2551 เร่ือง ขอเชิญบุคลากรใหหนวยงานของทานเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดทํากรอบ
มาตรฐานวิชาชีพดานผูบริหารโครงการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอท ี
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 - รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจํานวน 9 กิจกรรม  ไดแก  

บริการแกสังคม และชุมชน( 1 กิจกรรม)  

1.  17-06-2551 ไอที ฟอรัม คร้ังที่ 7 เร่ืองเขาใจบทบาทของกฎหมายเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

วิชาการ( 3 กิจกรรม)  

1.  23-12-2551 โครงการอบรม “การใชงานระบบบริหารการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส” 

2.  06-08-2551 โครงการอบรม “การสรางเนื้อหาบทเรียน (Contents) สําหรับการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe Presenter”  

3.  23-06-2551 โครงการอบรมหลักสูตร"มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ"  

การบริหารจัดการ( 2 กิจกรรม)  

1.  09-09-2551 แนะนําการใชระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพแกผูบริหาร  

2.  19-08-2551 ประชุมเพื่อหารอืและรับฟงการชี้แจง เร่ือง การเตรียมพรอมใชงานเครือขายที่มีการยนืยันตวัตน 

กิจกรรมทั่วไป( 3 กิจกรรม)  

1.  21-11-2551 Kick Off KM ของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ ประจาํป 2552  

2.  29-07-2551 ตอนรับผูศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

3.  13-06-2551 ตอนรับผูศึกษาดูงานจากศูนยสรางสรรคงานออกแบบ  

 
สูตรการคํานวณ รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอท ี:  
                  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ (9)    X  100  =   60 

             บุคลากรดานไอท(ี15) 
 
ดังนั้น กจิกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอทีเทากับรอยละ 60 
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หมายเหตุ : บุคลากรดานไอทีมีจํานวน 17 คน (อาจารย : 2 คน , นักวิชาการคอมพิวเตอร : 15 คน)  เนื่องจากมี
นักวิชาการคอมพิวเตอรบรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวนจํานวน 2 คน ไดแก 1) น.ส.ศิโรรัตน 
พลชัย  2) นายภิญโญ เกิดแกว  ดังนั้นบุคลากรดานไอทีทีน่ํามาคํานวนมจีํานวน 15 คน 
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) น.ส.จุฬาพร พันธกําเหนิด   
9) นางโสภิษฐ ปญญาคํา   10) นายธวัชชัย กาวรรณ  11) นายชิดชัย บุตแสง   12) นายอารี หวังปญญา  13) น.ส.บุษรากรณ นิ่มวิจิต 
 นักวิชาการคอมพิวเตอรบรรจุใหม : 1) น.ส.ศิโรรัตน พลชัย  2) นายภิญโญ เกิดแกว} 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 60 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
สํานักมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริการทางวิชาการ เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการ 
 
รายการหลักฐาน 
3.2-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/fac_act_type.asp?yy_case=2&fc=

สศท&yy=2551 
3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับสํานักและสถาบัน อาทิ การจัดทําฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศลิปะและวัฒนธรรม การจัดกจิกรรม ประชมุเสวนาทางวชิาการ 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนือ่ง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับ
สํานักและสถาบัน 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทแีสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมแีผนงานรองรับ (บรรลุเปาหมาย) 
มีการนําเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาในที่ประชมุกรรมการสํานักเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผน

นําไปสูการปฏิบัติ (4.1-1)  
ระดับ 2 : มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดาํเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง (บรรลุเปาหมาย) 
มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง ไดแก 

• เชิญชวนใหบคุลากรของสํานักใสผาไทยทุกวันพุธ (4.1-2)   

• รวมกิจกรรมวนัสงกรานตในการรดน้ําดําหัวผูใหญ (4.1-3)  
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• นํารูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วันสาํคัญของชาติ ศาสนา ขึ้นบนหนาแรก 
เว็บไซดของสถาบัน(4.1-4) 

ระดับ 3 : มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  (บรรลุเปาหมาย) 
มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ ไดแก  นํารูปภาพหรือเนื้อหาของ 

ประเพณี วันสาํคัญของชาติ ศาสนา ขึ้นบนหนาแรกเว็บไซดของสถาบัน (4.1-4)  
ระดับ 4 : มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดบัสํานักและสถาบัน อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุมเสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนนุอยางพอเพยีงและตอเนื่อง  (บรรลุเปาหมาย) 

มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรม เชน นาํรูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วนัสําคัญของชาติ 
ศาสนา ขึ้นบนหนาแรกเว็บไซดของสถาบัน (4.1-4) 
 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน :  มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 3 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 

1. สํานักมีการกําหนดนโยบายและวางแผนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
2. สํานักมีกิจกรรมสงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐาน 

4.1-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 10/2550 วันที่ 19 พ.ย. 2550 
4.1-2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ือง ใหบุคลากรของสํานักใสผาไทย 
4.1-3 ภาพการรวมกจิกรรมวันสงกรานตในการรดน้ําดําหัวผูใหญ 
4.1-4 ภาพหนาจอเวบ็ไซดของสถาบันที่ขึ้นรูปภาพประเพณีวนัสงกรานต 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1   ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. กรรมการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก 
2. กรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักมากกวาปละ 2 คร้ัง 
3. มีการประชุมกรรมการอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย

ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชมุ 
4. กรรมการจัดใหมีการประเมนิผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่ว

ทั้งองคกร 
เกณฑการประเมิน : ขอ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 สํานัก มีผลงานจํานวน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ขอท่ี 1 : กรรมการมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก (บรรลุ
เปาหมาย) 

กรรมการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก โดยมีการนําเสนอ
คณะกรรมการสํานักในการประชุมครั้งที่6/2551วันที ่17 พ.ย. 2551 พิจารณากําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของสาํนัก/ใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรของสํานัก (5.1-1) 

ขอท่ี 2 : กรรมการมีการติดตามผลการดําเนนิงานตามภารกิจหลักของสาํนักมากกวาปละ 2 คร้ัง (บรรลุ
เปาหมาย) 

กรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักมากกวาปละ 2 คร้ัง โดยหนวยแผนงาน
และประกนัคณุภาพไดนําเสนอกรรมการสํานักพิจารณาตดิตามผลการดําเนินงานของสํานักอยางตอเนื่อง (1.1-6.1) 

ขอท่ี 3 : มีการประชุมกรรมการอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดย
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม (ไมบรรลุ
เปาหมาย) 

สํานักมีแผนการประชุมของคณะกรรมการสํานัก ปละ 6 คร้ัง (5.1-2) และมีการประชมุจริงของกรรมการ
สํานัก เปนจํานวน 6 คร้ัง คดิเปนรอยละ100 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  ใน



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
 หนาที่ 23  จาก 49 หนา 

 

การประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 77.14 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (5.1-3)  ดังนั้นจึงไม
บรรลุเปาหมายเนื่องจากในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยนอยกวารอยละ 80  

ขอท่ี 4 : กรรมการจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
(บรรลุเปาหมาย) 

กรรมการสํานักทําการประเมินผลงานของผูบริหารโดยนาํหลักเกณฑแบบประเมินตามระเบียบการประเมิน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่สถาบันกําหนด   

ขอท่ี 5 : กรรมการมีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภบิาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองคกร (บรรลุเปาหมาย) 

กรรมการสํานักมีการดําเนินงาน และสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหความเหน็ชอบ
และสนับสนนุการดําเนินงานของสํานัก ดังนี้  

• แผนการพัฒนาบุคลากร  สงเสริมใหบุคลากรในทุกระดบัของสํานักไดรับโอกาสในการรับการฝกอบรม
ตามสายงานของตน  

• เกณฑการประเมินเงินเดือนบุคลากรที่ชัดเจนโปรงใส  

• มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา เชน การนําเสนอรายงานในที่ประชุมกรรมการ
สํานักแบบอิเล็กทรอนิกสเพือ่ประหยดักระดาษ  นํากระดาษที่พิมพเสียมาใช   

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ 4 ขอ 2 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการครบทุกขอ ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
5.1-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่6/2551วันที ่17 พ.ย. 2551 
5.1-2      แผนการประชุมของคณะกรรมการสํานัก 
5.1-3      สถิติการประชุมคณะกรรมการสํานัก ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2  คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : บาท 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1-4,499 4,500-6,999 ≥  7,000 

 
ผลการดําเนินงาน : 

สถาบันไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรไอซีทีประจําป 2548 - 2551 เพื่อกําหนดเปาหมาย 
ทิศทาง และกรอบในการดําเนินงาน ซ่ึงนํามาใชเปนแนวทางในการจดัทําคําขอตั้งงบประมาณในการดําเนินงานใน
แตละป สําหรับในปงบประมาณ 2551 หนวยงานผูรับผิดชอบอันไดแก สํานักบรรณสารการพัฒนา และสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศไดรับการจัดสรรมาเปนคาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศจํานวนเงิน 59,366,710 บาท (5.2-1)    โดยแยกเปนงบดําเนินการ  53,150,610.00 บาทและงบลงทุน 
6,216,100.00 บาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 89.53 และ 10.47 ของงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร ซ่ึงไดใชจาย
งบประมาณไปแลวทั้งสิ้น     57,804,842.48  บาท คิดเปนรอยละ 97 ของงบประมาณที่ไดรับ  
             ในปงบประมาณ 2551 สถาบันมีคาใชจายเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดในรอบ 12 เดือน (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) เปนจํานวน   
57,804,842.48 บาท และมีจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ 2551 (ไมรวมนักศกึษาภาคพิเศษ
ภูมิภาค) เทากบั   3,990.42 บาท  (5.2-2)      ดังนั้นคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเทากบั 14,485.90บาท                                                                                                                               
 
สูตรการคํานวณ  คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา : 
     คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (57,804,842.48) = 14,485.90 
                        จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาในปงบประมาณ 2551(3,990.42) 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบ
หองสมุดคอมพิวเตอร และศนูยสารสนเทศตอนักศึกษา 
เทากับ 14,485.90 บาท 

3 คะแนน 

เปาหมาย : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศกึษา ที่มากกวา
หรือเทากับ 7,000 บาท  

บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
สถาบันใหความสําคัญและใหการสนับสนนุงบประมาณเพื่อใชจายสําหรับระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศในระดับหนึ่ง 
 
รายการหลักฐาน 

5.2-1 สรุปคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ งบประมาณ พ.ศ. 
2551 รอบ 12 เดือน และรายงานฐานะงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย ประจําปงบประมาณ 2551 

5.2-2 ตารางขอมูลจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ประจําปงบประมาณ 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

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

ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
ระดับท่ี 1 :   มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (บรรลุเปาหมาย) 

นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของสถาบันมีมาตั้งแต พ.ศ.2548 โดยบรรจุไว
ในแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 (5.3-1)  ซ่ึงไดดําเนนิงานตามนโยบาย
อยางตอเนื่องมาตลอด  และผูบริหารของสถาบันฯก็มองเห็นถึงความสําคัญของระบบฐานขอมูลดังกลาวและนํามา
เปนสวนหนึ่งของนโยบายของสถาบันฯในปจจุบัน  เพือ่ชวยพัฒนาสถาบันฯใหกาวไปเปนมหาวทิยาลัยในระดบั
สากลได 
ระดับท่ี 2 :   มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (บรรลุเปาหมาย) 

ปจจุบันสถาบันนําระบบฐานขอมูลมาชวยในการตัดสินใจและสนับสนุนกระบวนงานตามภารกจิใน
ดานตางๆของสถาบันฯบางแลว  ไดแก ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่องานบริหารจดัการภายในองคกร 
(ประกอบดวย ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงนิเดือน   ระบบงานจัดซื้อจดัจาง   ระบบงาน
พัสดุ   และระบบงานบคุลากร) (5.3-2)    ในสวนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานั้นอยู
ในระหวางดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ในรอบป พ.ศ. 2551 สถาบันฯได
จัดจางผูเชีย่วชาญ(5.3-3)มาดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงจะชวยให
ผูบริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานของสถาบันฯ(5.3-4)ใหเปนไปตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศกึษา
ที่กําหนดไว 
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ระดับท่ี 3 :   มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล (บรรลุเปาหมาย) 
เพื่อใหระบบฐานขอมูลมีประสิทธิภาพที่ดแีละมีความปลอดภัยอยูเสมอ  สถาบันไดจัดจางผูเชีย่วชาญ

มาทําการตรวจสอบ  บํารุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ(5.3-5)ในลักษณะ Preventive Maintenance (5.3-6)  เพื่อปองกันไมใหระบบเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง  นอกจากนี้ไดมีการจัดทําระบบ Monitoring  สําหรับตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบฐานขอมูล   
และประเมนิประสิทธิภาพของการใชงานของระบบคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล 
ระดับท่ี 4 :   มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  (บรรลุเปาหมาย) 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
(2.1-3) 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 3 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. ผูบริหารของสถาบันฯไดมอบหมายสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ทางดานไอทีเปนผูรับผิดชอบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ  ทําใหระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่อยูในความดแูลรับผิดชอบของสํานักฯมคีุณภาพและครอบคลุมความตองการใชงาน 

2. สถาบันมีระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ที่ครอบคลุมทั่ว
ทั้งสถาบัน สนับสนุนใหทกุหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางมีประสิทธภิาพ 

3. สถาบันมีการสงเสริมใหบุคลการสายงานคอมพิวเตอรไดรับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิค
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพที่ดียิง่ขึ้น  และนําองคความรูที่ไดมาใชประโยชน
กับงานไดอยางเหมาะสม 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุ : 

1. เนื่องจากมกีารนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาชวยในการสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานของสถาบัน
มากยิ่งขึ้น   ดังนั้นจึงควรดําเนินการเพิ่มอัตราของบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางดานไอทีใหเพียงพอทีจ่ะรองรับตอ การ
ควบคมุดูแลและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันได 

2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยของขอมูล  และประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ   
เพื่อนําไปปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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3. ควรมีการจัดทาํระบบบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่อปองกนัการเกดิความเสียหายในรปูแบบ
ตางๆและสามารถฟนฟูระบบและขอมูลในกรณีที่เกิดความเสียหายได   รวมทั้งควรมีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
(Contingency Plan) และมกีารทดสอบตามแผนที่วางไว 
 
รายการหลักฐาน 
5.3-1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  
5.3-2 ภาพหนาจอของ ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงินเดือน   ระบบงานจัดซื้อจัดจาง   

ระบบงานพัสดุ   และระบบงานบุคลากร 
5.3-3 สัญญาจางที่ปรึกษาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบัน 
5.3-4 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจ  
5.3-5 ใบสั่งจาง  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณบํารุงรักษาซอฟแวรงานบริการการศึกษา

และระบบงานคลัง”  
5.3-6 Preventive Maintenance Report 
2.1-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบสารสนเทศ 

ปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2 และ ปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1 
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ตัวบงชี้ท่ี  5.4   รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 
ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : รอยละ  
 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 สํานักมีบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพจํานวน 
20 คน จากบุคลากรประจําสายสนับสนุนทัง้หมด 25 คน คิดเปนรอยละ 80 {มีบุคลากรบรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือน

จึงไมนํามาคํานวนจํานวน 2 คน ไดแก 1) น.ส.ศิโรรัตน พลชัย  2) นายภิญโญ เกิดแกว} 

บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ :1) นางภัทรินทร  โลหวัชระกุล  2)นางภาวินี พันธลาภ   
3)น.ส.กสิมา คิ้วเจริญ   4)นางอัจฉราพร  สาระบุตร  5)นายกฤษณะ  หลอโลหพันธุ  6)นางสุนิดา  เตียธสิทธ   7)น.ส.จุฬาพร  พันธ
กําเหนิด   8)นางโสภิษฐ  ปญญาคํา 9)น.ส.ทัศนีย  เพชรสีชวง   10)น.ส.บุษรากรณ  นิ่มวิจิตร  11)นายอารี  หวังปญญา    12)น.ส.
อรวรรณ  สุขยานี 13)น.ส.สุภักตรา  เส็งหะพันธุ   14)น.ส.ประภาพรรณ  มานิตสุภวงษ   15)นางทัศนีย   อาดํา   16)น.ส.เสาวภา  สุข
กาญจน  17)นายสง  ฉ่ําสอน  18)นายวิโรจน  ใจจินดา  19)น.ส.ศิรีวัลย  ทองอาภรณ  20)ธวัชชัย   กาวรรณ 
บุคลากรบรรจุใหมที่ทํางานไมถึง 9 เดือนจึงไมนํามาคํานวน ไดแก: นายภิญโญ   เกิดแกว 
 
สูตรการคํานวณ รอยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ :  
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทกัษะในวิชาชพี (20)  x 100  = 80 
                           จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (25) 
 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 80 3 คะแนน 

เปาหมาย : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.4-1 ขอมูลจากระบบ QAIS  : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/traininfo_all_type.asp  
3.1.2  แผนภูมิอัตรากําลัง 
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ตัวบงชี้  5.5  :  มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู  
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสํานักรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน

ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2551 มีการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
ระดับ 1 : มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของสํานักรับทราบ  (บรรลุเปาหมาย) 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความรูภายในองคการของสํานัก(5.5-1.1)  เพื่อทบทวนและจัดทําแผนการ

จัดการความรู (5.5-1.2)   เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานัก
รับทราบโดยการจัดกิจกรรม Kick off KM ของสํานักขึ้น (5.5-1.3)  ตลอดจนจัดทําเว็บไซตในการจัดเก็บและเปน
แหลงคนหา เผยแพรความรูแกบุคลากรของสํานัก 

ระดับ 2 : มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
(บรรลุเปาหมาย)  

ระดับ 3 : มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100        
(บรรลุเปาหมาย) 

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความรูภายในสํานักประจําปงบประมาณ 2551 สําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100 (5.5-2) 

ระดับ 4 : มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู (บรรลุเปาหมาย) 
มีการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของสํานัก (KM Core 

Group)    อีกทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสถาบัน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (5.5-2) 
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ระดับ 5 : มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู (บรรลุเปาหมาย) 

สํานักไดนําผลจากการประเมินมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู ดังนี้ 

ระบบ Helpdesk   สํานักไดเร่ิมใชงานจริงตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เปนการทํางานผานเว็บไซต  
URL :http://helpdesk.nida.ac.th  เพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการ  ซ่ึงสํานักไดนํารายงานผลการปฏิบัติงานจาก
ระบบ Helpdesk  ใชเปนตัวบงชี้ในรายงานการประเมินตนเองของสํานัก และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานัก 

เว็บไซต KM ของสํานัก  ไดทําแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2551  URL : http://www.km.nida.ac.th/isec  
เพื่อเปนเว็บไซตกลางในการแจงขอมูล ขาวสาร แลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรในสํานัก 

คูมือการปฏิบตัิงาน  ซ่ึงแยกออกเปนคูมือเฉพาะเจาหนาที่  ผูดูแลรับผิดชอบ จํานวน 3 เลม และคูมือพื้นฐาน
สําหรับผูใชงานทั่วไป จํานวน 11 เลม  และไดนําคูมือดังกลาว ลงในเวบ็ไซด KM ของสํานัก URL : 

http://www.km.nida.ac.th/isec  เพื่อเปนการถายทอดความรู  
 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ 5  ขอแรก 3 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.5-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความรูภายในองคการของสํานัก 
5.5-1.2 แผนการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.5-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความรูภายในองคการของสํานัก  
5.5-2 ผลการดําเนินกิจกรรมการจดัการความรูของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ ประจาํป 2551 
5.5-3 คูมือการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.6  :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร 
ระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสํานัก 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2551 มีการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
ระดับ 1 : มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (บรรลุเปาหมาย) 

สํานักแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศขึ้น (5.6-1.1)  เพื่อระบุ
ปจจัยเสีย่งตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนนิงานตามภาระกิจหลักของสํานัก   อีกทั้งเพื่อใหการควบคุมภายในและ
ความปลอดภยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเพื่อลดความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ดานสารสนเทศของสถาบัน      สํานักจึงเหน็สมควรกําหนดนโยบายการควบคุมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.6-1.2) 

ระดับ 2 : มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจดัลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง (บรรลุเปาหมาย) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.6-1.2) 
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ระดับ 3 : มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (บรรลุเปาหมาย) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ซ่ึงไดกําหนด
มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด ใหอยูในระดับที่สํานักสามารถ
ยอมรับได และไดนําเสนอในการประชุมบุคลากรสํานักในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 (5.6-2)  เพื่อการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ 

ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (บรรลุเปาหมาย) 
สํานักมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (5.6-3)  ไดแก 

• แผนการดําเนินงานความเสี่ยงที่ 1   การหยุดชะงักการทํางานของระบบสารสนเทศหลักของ
สถาบัน  

• แผนการดําเนนิงานความเสีย่งที่ 2  การหยดุชะงักการทาํงานของระบบเครือขาย และอินเตอรเน็ต 
ระดับ 5: มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสํานัก     
(บรรลุเปาหมาย) 

สํานักมีการสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  พรอมหลักฐานอางอิง  อีกทั้งได
เสนอเพื่อไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสํานักดวย (5.6-4) 

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 2 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนินการครบทุกขอ ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

5.6-1.1   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.6-1.2   นโยบายการควบคมุการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.6-2      รายงานการประชุมบุคลากร คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพนัธ 2552  
5.6-3      แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.6.4      โครงการทดสอบการกูคืนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส คร้ังที่ 1/2552  

วันที่ 19 พ.ค.2552  
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสํานกั 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐาน

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอก 
4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดบับุคคล 

กลุมงาน สายงาน และสํานกั 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสํานกั 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก 
(บรรลุเปาหมาย) 

สํานักไดมกีารปรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ
วิธีการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมีกรรมการ 2 ชุด คือ  

• คณะอนกุรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา (6.1-1.1)  

• คณะอนกุรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน โดยกรรมการจะประกอบดวยอาจารยภายในสถาบัน 
และมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการดวย (6.1-1.2)  
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ระดับ 2 : มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทัง้ภายในและภายนอกสํานกั (บรรลุ
เปาหมาย) 

สํานักไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในระดบัสถาบัน โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ 2552 (6.1-2) ระหวางผูบริหารของสถาบันกับผูบริหารของสํานัก  ที่เกี่ยวของกับผล
การดําเนนิงาน ทั้งนี้ในลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552  ไดบรรจตุัวบงชี้ ผลการ
ดําเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2551 ไวดวย  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึง
การประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักดวย  

ระดับ 3 : มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก (บรรลุเปาหมาย) 

สํานักมีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอก  ไดแก กพร.  สกอ.  (6.1-3) 

ระดับ 4 : มีการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ (อยางนอย 3 ปนับรวมปทีม่ีการติดตาม) (บรรลุ
เปาหมาย) 

สํานักมีหนวยแผนงานและประกันคณุภาพเพื่อดําเนินการควบคุมคุณภาพ  คณะอนกุรรมการการประกัน
คุณภาพการศกึษาเพื่อดําเนนิการติดตาม ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสํานักไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศกึษา 2550 (6.1-4.1) โดย
คณะอนกุรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายใน   อีกทั้งยังมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนประจําทุกเดือน(6.1-4.2) 

ระดับ 5 : มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (บรรลุเปาหมาย) 
สํานักมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(1.1-7)  มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของสํานัก ไดแก ในป 2550 คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีขอเสนอแนะใหมกีารจัดทํา
แผนการปฏิบัติรวมกัน และในระหวางปทีด่ําเนินงานควรมีการทบทวน/ปรับแผน/ปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง   ดังนั้นสํานกัจึงไดจดัตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศและไดประชุม 8 คร้ัง (6.1-5) 

ระดับ 6 : มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล กลุมงาน สายงาน และสํานกั (บรรลุเปาหมาย) 

มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 
กลุมงาน สายงาน และสํานกั ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา (QAIS) (6.1-6) 
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โดยมีผูรับผิดชอบลงขอมูลใน Module ตาง ๆ  และมีการตรวจสอบการบันทึกขอมูลลงในระบบ QAIS ซ่ึง
มีการ Login เขาระบบกอนใชงาน  อีกทั้งยังมีการรายงานผลการดําเนนิงานตอคณะกรรมการกํากบัดูแลระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทกุเดือน  

 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ  6 ขอแรก 3 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 

1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกนัคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพฒันาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. ตัวบงชี้ที่สํานกัพัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐาน 

6.1-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 272/2551                                                                                               
เร่ืองแตงตั้งคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะ/สํานัก 

6.1-1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 354/2552 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 

6.1-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
6.1-3 รายงานผลตามตัวช้ีวดัของก.พ.ร.ประจําป 2551 
6.1-4.1   รายงานการประเมนิคุณภาพตนเอง ป 2550 
6.1-4.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดแูลระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพการศึกษา 
6.1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ คร้ังที่ 1/2551 วันที่ 29 ก.ย.51, คร้ังที่ 2/2551 วันที่ 27 ต.ค. 51 , คร้ังที่ 3/2551 วันที่ 27 พ.ย. 
2551, คร้ังที่ 4/2551 วันที่ 25 ธ.ค. 2551 , คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 20 ม.ค. 2552 , คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 26 ก.พ. 
2552 , คร้ังที่ 3/2552 วันที่ 27 มี.ค. 2552 , คร้ังที่ 4/2552 วันที่ 19 พ.ค. 2552 

6.1-6 ภาพหนาจอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสํานกัอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชนภายในเวลา

ที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อการเปน

แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ 1 : มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักอยาง
ตอเนื่อง  (บรรลุเปาหมาย) 

มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสํานกัอยางตอเนื่อง ไดแก  

• มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการการประกันคุณภาพระดับสํานัก  

• มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน และประเมนิคุณภาพภายในสํานักอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2544 (6.2.-1.1)  

• ผูบริหารของสํานักใหความสาํคัญ ในการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสํานัก โดยการใหบุคลากร
ของสํานักเขารับฟงการประเมินจากคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน   เพื่อถายทอดองค
ความรูในการประเมินตนเองของสํานัก และใหบุคลากรของสํานักไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมี
สวนรวมในการประเมินตนเอง  รวมทั้งสงเสริมการประกันคุณภาพของสํานักใหเขมแข็ง (6.2-1.2) 

ระดับ 2 : มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในโดยสอดคลองกบัพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก 
(บรรลุเปาหมาย) 

มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก ไดแก 

• มีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงชี้ (1.1-3.2 ) และจัดทําระบบ Helpdesk Service System เพื่อมา
ชวยในการพฒันาและการกาํหนดเพิ่มตัวบงชี้ เกณฑ ใหสอดคลองกับพันธกิจของสํานัก  
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ระดับ 3 : มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด (บรรลุเปาหมาย) 

มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน  โดยนํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550 แสดงในเวบ็ไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
http://isec.nida.ac.th ดวย  

ระดับ 4 : มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
(บรรลุเปาหมาย) 

มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานัก โดยมกีารจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลโครงการของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ(1.1-4) 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ระดับ 5 : มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติทีด่เีพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบัน (บรรลุเปาหมาย) 

สํานักไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) (6.1-6)     
ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงาน
ของระบบ เพื่อใหสอดรับกับภารกิจและตัวช้ีวัดของสถาบัน รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู   
ดูแลผูใชและสิทธิ์การใชงานระบบ  ซ่ึงในการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินนั้นจะให
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบขอมูลอ่ืนที่การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  
ดังนั้นสํานักจึงทําการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) (6.1-4.2)    ใหรองรับระบบ
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (6.2-2)  ซ่ึงนับไดวาสํานักมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สํานักพัฒนาขึ้น    
 
การประเมินตนเอง 

รายการ คะแนนอิงเกณฑ / การบรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน : มีการดําเนินการ  5 ขอแรก 3 คะแนน 

เปาหมาย : มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

6.2-1.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  
6.2-1.2   รายงานการประชุมการแจงผลการตรวจประเมนิรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 
6.2-2      โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพือ่สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

 และผลการดําเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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6.1-4.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดแูลระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพการศึกษา 
6.1-6  ภาพหนาจอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
1.1-3.2   คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตวับงชี้งานบริการ     
  ของสํานัก ลงวันที ่19 พ.ย. 2550   
1.1-4   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
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ตารางที่ ส 1 ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ  
ผลดําเนินงาน ป 2551 คะแนนที่ได   

(เกณฑ 3 คะแนน) 
องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

(6 องคประกอบ 16 ตัวบงชี้) 
หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

ผลลัพธ 
2551 

เปาหมาย 
2551 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ           
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 1.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ    ดําเนิน 
การ 5 
ขอแรก 

ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

2  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 1.2 ตามเกณฑ สกอ) 

รอยละ   86.19 บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ 

90 - 100 

2  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1        2.00  

องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ           

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย    3.83 ≥ 3.5 3  

2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับ
ผูรับบริการ (response time) 
 

รอยละ    81.00 ≥ 80 3  

2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

รอยละ    77.67 ≥ 80 2  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2        2.67  

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม        

3.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกตออาจารย
ประจํา  

รอยละ 1 2 50 ≥ 25 3  

3.2 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการตอบุคลากรดานไอที (ตรงกับตัว
บงช้ีที่ 5.3 ตามเกณฑ สกอ) 

รอยละ 9 13 60 ≥ 30 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3 
 

       3.00  



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
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ผลดําเนินงาน ป 2551 คะแนนที่ได   
(เกณฑ 3 คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(6 องคประกอบ 16 ตัวบงชี้) 

หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

ผลลัพธ 
2551 

เปาหมาย 
2551 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        

4.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 6.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ    ดําเนิน 
การ 4 
ขอแรก 

ดําเนิน 
การอยาง
นอย 4 ขอ

แรก 

3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4        3.00  

 องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ        

5.1 ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก  
(ใชเกณฑประเมินตรงตัวบงช้ีที่ 7.1 ตาม
เกณฑ สกอ) 

ขอ    มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ 

ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

2  

5.2 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา 
(ตรงกับตัวช้ีวัดที่ 19 ตามเกณฑ ก.พ.ร) 

บาท 57,804,842.48 3,990.42 14,485.90 ≥ 7,000 3  

5.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 7.5 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ    ดําเนิน 
การ 4 
ขอแรก 

ดําเนิน 
การอยาง
นอย 3 
ขอแรก 

3  

5.4 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 20 25 80 ≥ 80 3  

5.5 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 7.3 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ   มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 4 
ขอแรก 

 

3  

5.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 7.8 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ   มีการ
ดําเนินการ 
5 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

 

3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5        2.83 
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ผลดําเนินงาน ป 2551 คะแนนที่ได   
(เกณฑ 3 คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(6 องคประกอบ 16 ตัวบงชี้) 

หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

ผลลัพธ 
2551 

เปาหมาย 
2551 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 9.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ    ดําเนิน 
การ 5 
ขอแรก 

ดําเนิน 
การอยาง
นอย 5 
ขอแรก 

3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 9.3 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ    ดําเนิน 
การ 5 
ขอแรก 

ดําเนิน 
การอยางนอย 

4 ขอแรก 

3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6        3.00  

เฉล่ียคะแนนรวม 2.75   

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551   
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพการใหบริการ 
(มาตรฐานของสํานัก) 

   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คาเฉลี่ย ≥ 3.5 3.83 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  รอยละ 80 81.00 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 80 77.67 2 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 1                       2.67  

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

    

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 5 2 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 90 86.19 2 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ≥ 5 ขอ 4 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ≥ 7,000 บาท 14,485.90 บาท 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 80 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.6 ระดับ 5 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 5  5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับ 4 5 3 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   2.67 
ข.  มาตรฐานดานพันธกจิของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

-    

ตัวบงชี้ที ่3.1 รอยละ 25 50 3 
ตัวบงชี้ที ่3.2 รอยละ 30 60 3 
ตัวบงชี้ที ่4.1 ระดับ 4 4 3 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   3 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2  
 

  2.75 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรยีนรู 

    

ตัวบงชี้ที ่5.5       ระดับ 4 5 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุก
มาตรฐาน 

   2.75 

 
หมายเหตุ : ผลการประเมินรวม = (คะแนนของทุกตัวบงชี้  8+24+9+3)   =  2.75 
         จํานวนตัวบงชี้ 16 ตัว 
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ตารางที่ ส 3  ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คาเฉลี่ย ≥ 3.5 3.83 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  รอยละ 80 81.00 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 80 77.67 2 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 รอยละ 25 50 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 รอยละ 30 60 3 
เฉลี่ยคะแนนดานนักศกึษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 

  2.80 

ดานกระบวนการภายใน     
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 5 2 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 90 86.19 1 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับ 4 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ≥ 5 ขอ 4 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.6 ระดับ 5 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 5 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับ 4 5 3 
เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการภายใน   2.57 

ดานการเงนิ     
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ≥ 7,000 บาท 14,485.90 บาท 3 

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน   3 

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม     
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 80 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับ 4 5 3 
เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการเรียนรู และ
นวัตกรรม 

 3 

ผลการประเมิน   2.75 

หมายเหตุ : ผลการประเมินรวม = (คะแนนของทุกตัวบงชี้  14+18+3+9)   =  2.75 
         จํานวนตัวบงชี้ 16 ตัว 
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รายการหลักฐานอางองิ ปการศึกษา 2551 
เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 

1.1-1 เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  
1.1-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2551 
1.1-3.1 หนังสือการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ ประจาํป 2552 
1.1-3.2 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตวั

บงชี้งานบริการของสํานัก ลงวันที ่19 พ.ย. 2550   
1.1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
1.1-5 ผลคะแนนที่ไดรับการประเมินของรายงานผลตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
1.2-1 รายงานการจดัซื้อ/จัดจาง  ประจําปงบประมาณ 2551 
2.1-1 แผนการดําเนนิงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 
2.1-2 ตัวอยางแบบสอบถาม 
2.1-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบ

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2551/คร้ังที่ 2 และ ปงบประมาณ 2552/คร้ังที่ 1 
2.2-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ตั้งแต

เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552” 
2.3-1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ ตั้งแต

เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552” 
3.1-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/serv_out_bycenter.asp 
3.1-2 แผนภูมิอัตรากําลัง 

3.1-3 หนังสือจากสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ ทก 
0207.4/1509 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2551 เร่ือง ขอเชิญบุคลากรใหหนวยงานของทานเปน
ผูเชี่ยวชาญในการจัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพดานผูบริหารโครงการ 

3.2-1 ขอมูลจากระบบ QAIS : 
http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/fac_act_type.asp?yy_case=2&fc=สศท&yy=2551 

4.1-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 10/2550 วันที่ 19 พ.ย. 2550 

4.1-2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ือง ใหบุคลากรของสํานักใสผาไทย 
4.1-3 ภาพการรวมกจิกรรมวันสงกรานตในการรดน้ําดําหัวผูใหญ 
4.1-4 ภาพหนาจอเวบ็ไซดของสถาบันที่ขึ้นรูปภาพประเพณีวนัสงกรานต 
5.1-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่6/2551วันที ่17 พ.ย. 2551 
5.1-2 แผนการประชมุของคณะกรรมการสํานัก 
5.1-3 สถิติการประชุมคณะกรรมการสํานัก ประจําปการศึกษา 2551 
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เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 
5.2-1 สรุปคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

งบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน และรายงานฐานะงบประมาณแยกตามหมวด
รายจาย ประจาํปงบประมาณ 2551 

5.2-2 ตารางขอมูลจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ประจําปงบประมาณ 2551 
5.3-1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
5.3-2 ภาพหนาจอของ ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงินเดือน   

ระบบงานจัดซื้อจัดจาง   ระบบงานพัสดุ   และระบบงานบุคลากร 
5.3-3 สัญญาจางที่ปรึกษาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบัน 
5.3-4 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจ  
5.3-5 ใบสั่งจาง  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณบํารุงรักษาซอฟแวรงาน

บริการการศึกษาและระบบงานคลัง”  
5.3-6 Preventive Maintenance Report 
5.4-1 ขอมูลจากระบบ QAIS  : http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/person/traininfo_all_type.asp 
5.5-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความรูภายในองคการของสํานัก 
5.5-1.2 แผนการจัดการความรูของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.5-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความรูภายในองคการของสํานัก คร้ังที่6/2551

วันที ่17 พ.ย. 2551 
5.5-2 ผลการดําเนินกิจกรรมการจดัการความรูของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ ประจาํป 

2551 
5.5-3 คูมือการปฏิบัติงาน 
5.6-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.6-1.2 นโยบายการควบคุมการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.6-2 รายงานการประชุมบุคลากร คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 
5.6-3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
5.6.4 โครงการทดสอบการกูคืนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส คร้ังที่ 1/2552  

วันที่ 19 พ.ค.2552  
6.1-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 272/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานกั 
6.1-1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 386/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ/สํานกั 
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เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 
6.1-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 
6.1-3 รายงานผลตามตัวช้ีวดัของก.พ.ร.ประจําป 2551 
6.1-4.1 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ป 2550 
6.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดแูลระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลโครงการของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศ คร้ังที่ 1/2551 วันที่ 29 ก.ย.51, คร้ังที่ 2/2551 วันที่ 27 ต.ค. 51 , คร้ังที่ 
3/2551 วันที่ 27 พ.ย. 2551, คร้ังที่ 4/2551 วันที่ 25 ธ.ค. 2551 , คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 20 ม.ค. 
2552 , คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 26 ก.พ. 2552 , คร้ังที่ 3/2552 วันที่ 27 มี.ค. 2552 , คร้ังที่ 
4/2552 วันที่ 19 พ.ค. 2552 

6.1-6 ภาพหนาจอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
6.2-1.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  
6.2-1.2 รายงานการประชุมการแจงผลการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 
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รายนามคณะคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 
สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ 

 
คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก  

1. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 

2. รองผูอํานวยการสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ    กรรมการ 
(อาจารยปราโมทย ลือนาม)     

3. อาจารยอภิรัตน บุรพิพัฒน      กรรมการ 
4. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

(นางภัทรินทร โลหวัชระกุล) 
5. นางภาวนิ ีพันธลาภ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
6. นางทัศนีย อาดํา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 




