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คํานํา 
 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment 
Report: SAR) ปีการศึกษา 2556 (สิงหาคม 2556–กรกฎาคม 2557)  เพื่อรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 ข้อมูลสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา และบทที่ 3 สรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา  
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป 

 
 

 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยให้
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบเครือข่าย การ
เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงงานบริการ
ด้านห้องปฏิบัติการและงานบริการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ในปีการศึกษา  2556 สํานัก เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํ ารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 
2557 โดยมีองค์ประกอบคุณภาพจํานวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทกุระดับของ 

สํานัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (response time) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 สําหรับผลการประเมินคุณภาพของสํานักตามตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ปีการศึกษา 2556 ปรากฏว่า  
ในภาพรวมสํานักมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คือได้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
โดยผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมากคือ  
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (ไม่รวมองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ทั้งนี้ สํานักจะได้นําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
ของสํานักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 ข้อมูลสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หน้าที่ 1 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา 
ประวัติความเป็นมา 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมช่ือ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ.2527  โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท ไอบีเอ็ม 
ประเทศไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

ปี พ.ศ.2532 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
ปีพ .ศ .2535 สถาบันได้มอบหมายให้สํานักเปิดสอนวิชา สศ .400 ความรู้ เบื้องต้นทาง

คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา 
จึงทําให้สํานักมีภาระงานด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึง 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2550  

ปี พ.ศ. 2541 สํานักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งาน 
ในการประกอบการขององค์กรทั้ ง ในภาคธุรกิจ เอกชน  รัฐ วิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐ  
และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  

ปี พ.ศ .2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน  
ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาให้รองรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการ
ใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ 

ปี พ.ศ.2547 สถาบันได้มีคําสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547  ให้โอนภาระงานใน
ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันมี
ความเป็นเอกภาพ โดยมอบหมายให้สํานักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

ปีการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 2 สํานักได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตร “วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่ง 
ปีการศึกษา 2552 สํานักจึงได้ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน  โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว
จํานวน 7 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 56 คน 

ปี พ.ศ.2551 สถาบันได้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์  
ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ปี พ.ศ.2555 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ต้ังแต่วันที่ 21เมษายน 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 

ปี พ .ศ .2556 สํานักได้ปรับพันธกิจของสํานัก และโครงสร้างอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้ 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในสํานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และกําหนดตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นใหม่ 
และได้เริ่มใช้โครงสร้างอัตรากําลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  
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1.2 ปรัชญาและปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม 
 
ปรัชญาและปณิธาน  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมจีุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนสถาบนัใน
การดําเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล 
 
พันธกิจ : 

1. วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ  

3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย ์นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน  
5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก  
6. เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน  
7. สนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ  

 
ค่านยิมร่วม: 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S) 
Service-mindedness     หมายถึง การบริการด้วยใจ 
Smartness                 หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง 
Smoothness              หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดําเนินงาน 
Securement              หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
Speediness               หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน 
 
 
1.3 แผนภูมโิครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบ่งหน่วยงานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ 

ของสถาบัน 
2. วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการอย่างมีระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือข่ายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันในส่วน 

ที่รับผิดชอบ  
4. ให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์งานผ่านเครือข่าย 
5. ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ให้บริการแก่คณาจารย์ และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น  งานจัดทํา e-Learning  และจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และสอบจัด
ระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ e-Testing  

7. รับผิดชอบการอบรมทางด้านไอที ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก 

 
การจัดอัตรากําลัง 
 ปัจจุบันสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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อัตรากําลงั 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่รวมทั้งสิ้น 36 อัตรา   
 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรปัจจุบันจําแนกตามประเภท และคุณวุฒิปรญิญา 

คุณวุฒิปริญญา 
ประเภท 

เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตร ี
รวม 

ข้าราชการ  2 6 1 1 10 
พนักงานสถาบัน (อัตราว่าง 1 อัตรา) - 9 + (1) 10 2 21 + (1) 
ลูกจ้างประจํา - - - 1 1 
ลูกจ้างเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี - - - 3 3 

รวม 2 15 11 7 35 + (1) 
 
1.4  โครงสรา้งการบริหารงานภายในสํานัก 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย   
คณะกรรมการประจําสํานัก  ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการสํานัก เป็นประธาน

คณะกรรมการ   รองผู้อํานวยการสํานัก  อาจารย์ประจําสํานักและอาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานัก  ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น

ประธาน  ผู้อํานวยการสํานัก  รองผู้อํานวยการสํานัก  อาจารย์ประจําสํานัก และเลขานุการสํานัก  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
เป็นประธาน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานัก
หน่วยงานภายในสถาบัน     อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    ผู้อํานวยการสํานัก  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ     และรองผู้อํานวยการสํานัก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

การกํากับตรวจสอบ  
  การดําเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบของคณะกรรมการประจําสํานัก  และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้
การกํากับตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

ขอบเขตและภาระงาน 
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 
  1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน   ดูแล  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงาน  โดยแบ่งตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ   กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์    กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี    กลุ่มงานบริการ
วิชาการ 
  2.  สํานักงานเลขานุการ  เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  กลุ่ม
งานแผนและพัฒนา 
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1.5  อาคารสถานที่ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี          ช้ัน 9 เป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการ 1 , 2  และ 3 
 ช้ัน 10  เป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการ 4   

ช้ัน 11   เป็นห้องผู้บริหารสํานัก ห้องอาจารย์ ห้องประชุม กลุ่มงาน
บริหารและธุรการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กล ุ ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และเป็นที่ต้ังของศูนย์
ข้อมูล (Data Center) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย
หลักของสถาบัน 

 
อาคารบุญชนะ  อัตถากร ช้ัน 5   เป็นที่ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
 
อาคารจอดรถ         ช้ัน 2   เป็นที่ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
 
อาคาร 6 ช้ัน 2   เป็นที่ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
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1.6 ข้อมูลทางการเงิน 
ตารางที่ 2.1 งบประมาณของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 
  
  

งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 

งบดําเนนิงาน                     74,100.00                 86,380.00  

งบลงทุน                               -                           -  

งบเงนิอุดหนุน                11,000,000.00            10,997,720.00  

งบ
ปร

ะม
าณ

แผ
่นด

นิ 

รวม               11,074,100.00           11,084,100.00  

งบดําเนนิงาน                 6,200,900.00             5,361,568.41  

งบลงทุน                    145,000.00                140,852.33  

งบเงนิอุดหนุน                     82,950.00                 59,742.00  

งบ
ปร

ะม
าณ

เงนิ
รา

ยไ
ด ้

รวม                 6,428,850.00            5,562,162.74  

งบดําเนนิงาน                 1,382,000.00             1,382,000.00  

งบลงทุน                               -                           -  

งบเงนิอุดหนุน                     90,400.00                 90,400.00  

กอ
งท

ุนส
าํน

ัก 

รวม                 1,472,400.00            1,472,400.00  

งบดําเนนิงาน                 3,073,000.00             2,988,686.99  

งบลงทุน                 2,768,000.00             2,767,519.48  

งบเงนิอุดหนุน                 1,510,000.00             1,337,668.00  

กอ
งท

ุนพ
ัฒ
นา

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

รวม                 7,351,000.00            7,093,874.47  

รวมทั้งสิน้               26,326,350.00           25,212,537.21  
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แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณของสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได กองทุนสํานกั กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

M
ill

io
ns

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่เบิกจาย

 
 
ตารางที่ 2.2 งบประมาณของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 
  งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 

 (ประมาณการ ณ วันที่ 30 ก.ย.2557) 
งบดําเนนิงาน                     74,100.00  47,302.76 

งบลงทุน                               -                           -  

งบเงนิอุดหนุน                18,750,300.00  18,592,894.85 

งบ
ปร

ะม
าณ

แผ
่นด

นิ 

รวม 18,824,400.00 18,640,197.61 

งบดําเนนิงาน                 5,100,900.00  4,933,872.77 

งบลงทุน                    -  -  

งบเงนิอุดหนุน                     490,200.00  290,926.00 

งบ
ปร

ะม
าณ

เงนิ
รา

ยไ
ด ้

รวม 5,591,100.00 5,224,798.77 

งบดําเนนิงาน                 1,407,200.00  569,742.85 

งบลงทุน                               -                           -  

งบเงนิอุดหนุน 91,600.00 54,988.25 

กอ
งท

ุนส
าํน

ัก 

รวม 1,498,800.00 624,731.10 
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 
  งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 

 (ประมาณการ ณ วันที่ 30 ก.ย.2557) 
งบดําเนนิงาน 3,209,000.00 2,597,041.38 

งบลงทุน 1,020,000.00 1,002,686.70 

งบเงนิอุดหนุน 3,022,000.00 1,663,503.00 

กอ
งท

ุนพ
ัฒ
นา

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

รวม 7,251,000 5,263,231.08 

รวมทั้งสิน้ 33,165,300.00 29,752,958.56 

 
 
แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณของสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่เบิกจาย (ประมาณการ ณ วันท่ี 30 ก.ย.2557)
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1.7 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีีผ่านมา 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2555 
การดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

สํานักมีการประชุมเพื่อการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ กําหนดใน
แผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุเป็นวาระการ
ประชุมผู้บริหารสํานักทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้
หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ รายงานความคืบหน้าในการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่พบระหว่างการดําเนินงาน และร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด ทั้งนี้โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานในการ
ประชุมผู้บริหารสํานักในครั้งต่าง ๆ ดังนี้ 

- ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 28 ต.ค. 2556 
- ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 18 พ.ย. 2556 
- ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 16 ธ.ค. 2556 
- ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 ม.ค. 2557 
- ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 ก.พ. 2557 
- ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 17 มี.ค. 2557 
- ครั้งที่ 4/2557 วันที่  1 พ.ค. 2557 
- ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 16 มิ.ย. 2557 
- ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22 ก.ค. 2557 

นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักและหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ 
ยังมีการติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนี้  
- ติดตามจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสํานัก (Monitoring and Evaluation System) 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตาม
แผนที่กําหนด  
- ติดตามจากการประชุมเป็นรายกรณีร่วมกับบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบหรือ
ปฏิบัติงานอยู่ เช่น การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ฯลฯ 

สํานักได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสํานักได้
พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานอยู่ ดังนี้  

1. การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2555 

การดําเนินงาน 

เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน งานวิชาการ การดูแล
สุขภาพกายและใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้ 

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 

- หลักสูตรฝึกอบรม “เทคนิคการสอนงาน
สําหรับหัวหน้ากลุ่มงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 
2557 และวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 

- โครงการสอนศิลป์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 

- โครงการออกกําลังกายเพ่ือสมดุลของชีวิต 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

2. สํานักได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการ
ประจําสํานักในการประสานกับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
หลักสูตรปริญญาเอกของคณะสถิติประยุกต์เพื่อช่วยงาน
ด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์ และช่วยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่บุคลากรของสํานักด้วย 
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2557 

3. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสํานัก 
เรื่อง “การเลือกหัวข้อการจัดทําเอกสารการขอตําแหน่ง 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
ขอตําแหน่งที่สูงขึ้น และได้พัฒนาเองตามสายงานอาชีพ 
รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาในการทําผลงานเพื่อยื่นขอ
ตําแหน่ง 

2. ควรมีการนําระบบการสอบเทียบ
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
เกณฑ์ วัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ในการสอบเข้า เพื่อศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก 

เนื่องจากการกําหนดเกณฑ์ในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ
เป็นนโยบายในระดับสถาบัน สํานักไม่สามารถกําหนด
เกณฑ์ดังกล่าวได้เอง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยกระดับ
ความรู้ทางด้านไอทีในระดับบัณฑิตศึกษา สํานักจึงได้จัด
ให้มีการอบรมหลักสูตรไอที การจัดทําและเผยแพร่คู่มือใช้
งานโปรแกรมในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนํามาใช้กับการทํา
วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เช่น การใช้
ซอฟต์แวร์เพื่อผลิตเอกสารงานวิจัย และการใช้โปรแกรม
อักขราวิสุทธ์ิ เป็นต้น 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2555 

การดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจาก
การระดมปัญหาเป็น Hardcopy  

สํานักมีการระดมปัญหาเกี่ยวกับการใช้ IT ที่พบบ่อยจาก
การให้บริการด้าน IT เผยแพร่เป็น Hardcopy ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
- จดหมายข่าวของสํานัก (iNEWS) ซึ่งมีกําหนดออกทุก 
3 เดือน โดยจัดทําเป็นลักษณะถาม – ตอบ และได้
ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ของสํานักด้วย  
- จุลสาร KM WISDOM for Change ของสถาบัน  
ซึ่งจะมีคอลัมน์ IT Update ที่ลงเนื้อหาเกี่ยวกับ IT 
รวมท้ังสอดแทรกปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขไว้ในจุล
สารนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ได้มีการระดมปัญหาจาก FAQ ในเว็บไซต์
ของสํานัก และได้ทําการรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไข
จากกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสํานัก โดยนําขึ้นเว็บไซต์ของ
สํานักแทนการเผยแพร่ผลงานเป็น Hardcopy เนื่องจาก
การนําเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่าย สะดวก  และรวดเร็วกว่า 

 
2. ส่งเสริมใหม้ีผูผ้า่นเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คอมพิวเตอร์จํานวนมากขึ้นโดยกําหนดใช้
เป็นเกณฑ์ในการรับบุคลากร 

สํานักได้มีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบรับรอง
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในประกาศการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สังกัด
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตําแหน่งนัก วิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์จํานวนมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
ของบุคลากรสํ านัก  ยั ง ไ ด้ กํ าหนดให้ผู้ ที่ สอบผ่ าน
ประกาศนียบัตรด้าน IT สามารถยื่นเพื่อขอใช้ทดแทนการ
จัดทําคู่มือ/โครงการเพื่อนับเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษตาม
ความสามารถของตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. ควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานด้าน 
IT 

สํานักมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความเช่ียวชาญในสายงานด้าน IT โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  

1. การ ส่ งบุ คลากร เข้ า รั บการฝึ กอบรมตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เป็นประจําทุกปี และในปี 
2557 นี้ สํานักได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและทําการ
สอบประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐานด้าน IT “MOS 
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Certificate” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2556 ณ บริษัท
เออาร์ไอที จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิเป็นตัวแทน
แต่งต้ังศูนย์ทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน IT เพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทย 

2. การจัดจ้างให้บริษัทเออาร์ไอที จํากัด ดําเนิน 
การจัดฝึกอบรมโปรแกรม  MicrosoftPowerPoint 
2010 ให้แก่บุคลากรของสํานัก เพื่อเตรียมตัวสอบ
ประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

3. ก า รมอบหม าย ให้ บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก จั ด ทํ า
รายละเอียดหลักสูตรและเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรใน
โครงการฝึกอบรม ดังนี้ 

1) หลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
จํานวน 5 หลักสูตร (7 รุ่น) ได้แก่ 

- หลักสูตร เทคนิคในการจัดทําและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 

- หลักสูตร การนําเสนองานด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เบ้ืองต้น สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 1 , 2 เมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2557 

- หลักสูตร การนําเสนองานด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เบ้ืองต้น สําหรับผู้บริหารฝ่าย
อํานวยการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 

- หลักสูตร เทคนิคการนําเสนองานด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 1 , 2 เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2557 

- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 
กับงานสํานักงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557  

2) หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม จํานวน 2 หลักสูตร (3 รุ่น) ได้แก่ 

- หลักสูตร การนําเสนองานด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เบ้ืองต้น สําหรับบุคคลทั่วไป 
รุ่นที่ 1 , 2 เมื่อวันที่ 8 และ 28 พฤษภาคม 2557 

- หลักสูตร พัฒนาทักษะการออกแบบและ
ผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์ 
ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 
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3) หลักสูตรที่ เ ป็นโครงการบริการวิชาการแก่
บุคลากรของสถาบัน และนักศึกษาของสถาบัน 

- หลักสู ตร  การ ใช้ โปรแกรม  Microsoft 
Word และเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร รุ่นที่ 1, 2 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 และระหว่างวันที่ 16 
– 17 กรกฎาคม 2557 
 

4. ควรเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการเพื่อขยายโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง 

สํานักได้ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อริเริ่มจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้าน IT และจัดทํารายละเอียดหลักสูตร ซึ่งเป็นรูปแบบ
การพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการเข้ารับ
การฝึกอบรม โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดหลักสูตร
ที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่บุคลากร และนักศึกษา
ของสถาบั น  จํ านวน  2  หลั กสู ต ร  ( 2  รุ่ น )  และ
บุคคลภายนอกสถาบัน จํานวน 2 หลักสูตร (4 รุ่น)  

5. ควรขยายวงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ออกไปนอกสํานัก 

สํานักได้ดําเนินการจัดโครงการ Webmaster’s Day 
รวมพลคนทําเว็บขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดทําเว็บไซต์ 
ระหว่างบุคลากรของสํานัก และบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่าง  ๆ  ในสถาบัน  จํานวนทั้ งสิ้น  42 คน  รวมทั้ ง 
Update ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของสํานัก เพื่อให้
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ควรจะพัฒนาให้มีระบบ e-Meeting 
ในห้องประชุมย่อยด้วย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักได้จัดทําโครงการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรับ-ส่งข้อมูล สัญญาณภาพและ
เสียงได้ชัดเจนโดยผู้ร่วมประชุมอยู่ กันคนละสถานที่  
ไม่ จํ า กัดระยะทาง  สามารถประชุ มร่ วม กันและ 
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ 
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องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ควรเปิดช่องทางให้นักศึกษาและ

ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น เช่น การ
แสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของ
สํานัก 

1) สํานักได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของสํานักผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
-    http://itc.nida.ac.th  
-    http://www.facebook.com/nida.itc  
- e-Mail: itcadmin@ics.nida.ac.th  
- Twitter: https://twitter.com/itc_nida  
- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล 
2) สํานักได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากช่องทาง
ต่าง ๆ ดังกล่าว มาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดทํา
แผนการปรับปรุ งการ ให้บริ การและนํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  
3) สํานักได้ปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และขยาย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะทํ า ก า รสํ า ร วจความคิ ด เห็ น
นอกเหนือจากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดย
มีแผนที่จะดําเนินการ  ต้ั งแต่ ปีงบประมาณ  2558  
เป็นต้นไป 
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- สํานักมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของสถาบัน โดยกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัด และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 
และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างสม่ําเสมอ 
- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ควรทบทวนการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy 
Map) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผน
ยุทธศาสตร์ที่สํานักปรับใหม่ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจําปีโดยบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมผู้บริหารสํานัก และที่ประชุมบุคลากรของสํานัก ทุกครั้งที่มีการประชุม รวมท้ังผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สํานักได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
2. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก 
และระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (ICS)  
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หน้าที่ 18 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. สํานักมีการส่ง เสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงได้มีโอกาสประสบความสําเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน รวมถึงการพัฒนา
ตนเองในด้านอื่น ๆ  
3. มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจาก
บุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลังจากการเข้ารับการ
พัฒนาตนเองแล้ว 6-9 เดือน เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือ
การเข้ารับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 

ควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก
ตําแหน่ง เพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. สํานักได้ออกแบบ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากบุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลัง
จากการเข้ารับการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือ
การเข้ารับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ซึ่งมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเองโดย
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมด้วย 
2. สํานักมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบหรือ
ปฏิบัติงานอยู่ โดยเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพและความสามารถของบุคลากรของสํานักที่มีอย่างเต็มที่ 
เช่น การจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมอบหมายให้บุคลากรจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและ
เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม และอนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางด้าน IT ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันรวมทั้งหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานอื่น ๆ ในสถาบัน   
3. สํานักมีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก  
4. สํานักได้จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยผ่านการขอตําแหน่งชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ ให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอตําแหน่งที่
สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยให้บุคลากรของสํานักที่ต้องการขอตําแหน่งสูงขึ้นจัดทํา
แผนการดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
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หน้าที่ 19 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีคณะกรรมการประจําสํานักและ
ผู้บริหารที่มี วิสัยทัศน์  ยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ
กํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสํานัก
ตามแผนที่ ว า ง ไ ว้  ซึ่ งทํ า ให้ สํ านั กมี ผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2. สํานักมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน 
IT ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สํานัก ระบบ ICS  
จดหมายข่าวของสํานัก (iNEWS)  จุลสาร NIDA 
KM: WISDOM for change เป็นต้น 
3. สํานักมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของสํานัก และนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจมาจัดทําเป็นแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ และแผนคุณภาพการให้บริการ 
4. สํานักมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานในระดับ
สํานักและสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เช่น  

1. การสํารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินผลออนไลน์ 

2. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาระบบการจองใช้ทรัพยากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

1. คว รมี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ใ น ร ะบบ
สารสนเทศของสถาบันร่วมกัน เพื่อที่จะ
สามารถใช้ข้อมูลบางอย่างร่วมกันได้ 
2. ควรเพิ่มการประเมินให้ครอบคลุมทุก
บริการของสํานักและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้ง 
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การบริหารความเสี่ยงด้าน IT ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ เฉพาะทางซึ่ ง ต้องใช้ เวลาในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอ 

ควรมีการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มี
ความรู้ความ สามารถเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงด้าน IT เพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. สํานักมีการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ให้สวยงาม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม

ต่าง ๆ ของสํานัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทําให้สํานักได้รับ
รางวัล “หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดทําเว็บไซต์หน่วยงาน” ประจําปี 2556  

2. สํานักจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบการ
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หน้าที่ 20 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จัดทําเว็บไซต์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทําเว็บไซต์ร่วมกัน 

3. สํานักมีช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสํานัก ซึ่งสามารถแบ่งปันความรู้/เข้ามา
สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานัก และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการ  เช่น  

- http://itc.nida.ac.th  

- http://www.facebook.com/nida.itc  

- e-Mail : itcadmin@ics.nida.ac.th  

- Twitter : https://twitter.com/itc_nida  

- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล  
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีระบบสารสนเทศ ที่สามารถนําข้อมูลไป
ใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อใช้ใน
ก า รบริ ห า รและกา รตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เช่น  ระบบ MIS  ระบบ BI  

- 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1.   มีการจัดทําข้อมูลสถิติเปรียบเทียบข้อมูลรายรับและรายจ่ายย้อนหลังของกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสํานัก 
2.   มีการนําเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีจํานวนหนึ่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายการลงทุนระดับ
สถาบันเป็นผู้ดูแล ทําให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
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หน้าที่ 21 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํ านั กมี คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสํานัก ซึ่งมีผู้รับผิดชอบซึ่งเป็น
บุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ
คุณภาพ/ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน 
2. สํานักมีระบบสารสนเทศในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(MES) 

- 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- สํานักมีการจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก  ซึ่งสามารถนําผล
ของการวิจัยมาใช้วิเคราะห์เพื่อนําไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในตัวบ่งชี้ชนิด
กระบวนการ และเป็นข้อมูลให้สถาบันพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  

- สํานักมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพให้
เป็นระบบ โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพนําข้อมูลผลการดําเนินงานและไฟล์
เอกสารอ้างอิงประกอบมาจัดเก็บไว้ในระบบ ICS / Files / เอกสารภายใน-ITC / กลุ่มงานแผนและ
พัฒนา / เอกสารหลักฐาน SAR ของสํานัก / SAR 2556 โดยทําการสแกนเอกสารและนําเข้าไปจัดเก็บ
ไว้ในระบบสารสนเทศ อาทิ บันทึกข้อความ รายงานการประชุม เอกสารอ้างอิงประกอบตัวบ่งชี้ เป็นต้น 
เพื่อเป็นการบันทึกยอดสะสมผลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา ทําให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูล และ
ลดการใช้ทรัพยากรของสํานัก อีกทั้งกลุ่มงานแผนและพัฒนาสามารถติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ด้วย นอกจากนี้
ผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเอกสารอ้างอิงได้จากระบบดังกล่าวได้ก่อนวันทําการ
ตรวจประเมินจริง  
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องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น ของสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักได้กําหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้ รั บบริ ก าร  โดย เที ยบ เคี ย งกั บ
มาตรฐานการประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินตัว
บ่งชี้ของ สกอ. 

- 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
1. สํานักได้นําเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ “แบบสอบถามออนไลน์” ผ่านระบบ Internet จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ทําให้สํารวจได้ตรงกลุ่มเป้าหมายความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

2. สํานักมีการสํารวจความคิดเห็นด้านการให้บริการปีละ 2 ครั้ง และนําผลจากการสํารวจมาจัดทํา
เป็นแผนการปรับปรุงการให้บริการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการสํารวจ และมีการดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด 
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสํานัก และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสูงสุดของสํานัก โดยแผนกลยุทธ์
ของสํานักเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 สํานักได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสํานักในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักได้มี
การจัดสัมมนาบุคลากรของสํานักประจําปี เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2556 – 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 (สกอ.1.1-1.1) เพื่อให้บุคลากรของสํานักทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้บุคลากรของสํานัก
ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และค่านิยมร่วมของสํานัก พร้อมทั้งระดม
ความคิดเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
โอกาส และภัยคุกคาม ที่มีผลต่อการดําเนินงานของสํานัก เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ และได้มี
การเสนอรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2556 (สกอ.1.1-1.2 และสกอ.1.1-1.3) และที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานักในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (สกอ.1.1-1.4) ได้พิจารณาจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ของสํานัก (สกอ.1.1-1.5) โดย
นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการระดมสมองของบุคลากรมาประกอบการจัดทําแผนด้วย ตลอดจนให้มี
ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) และ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันระยะยาว 15 ปี (สกอ.1.1-1.6) 
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมตัวช้ีวัดและค่าเป้าประสงค์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของสํานักที่ได้มีการปรับใหม่เช่นกัน โดยจําแนกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1:  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน IT ของสํานัก 

ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว (สกอ.1.1-1.7) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 สํานักได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ของสํานัก (สกอ.1.1-2.1)  

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารสํานัก (สกอ.1.1-2.2) และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก (สกอ.1.1-2.3) ให้แก่บุคลากรของสํานักทุกระดับในการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 5/2556  

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (สกอ.1.1-2.4)  และที่ประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 

มีนาคม 2556 (สกอ.1.1-2.5) เพื่อให้รับทราบถึงแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 – 2560 ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ  

พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์  เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และกลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตาม
พันธกิจของสํานัก 

สํานักได้นําเป้าประสงค์ของสํานักมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (สกอ.1.1-3.1)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ  

มิติที่ 1 เป้าหมายสูงสุดของสถาบัน (Ultimate Goal) คือ เพื่อสนับสนุนการดําเนินพันธ
กิจของสถาบัน โดยให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 2 ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) คือ 1) ผู้บริหาร  บุคลากรมีศักยภาพ ทักษะ  
และความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี  2) นักศึกษามีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 
ศึกษาวิจัย 3) ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ และการรับบริการต่าง ๆ ของสถาบัน 4) 
บริษัทผู้ให้บริการมีคุณภาพและสามารถส่งมอบบริการหรือสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถาบัน 

มิติที่ 3 กระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของสํานัก 
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน 3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการ และ 4) ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน IT  ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกรับรู้ 
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มิติที่ 4 ทรัพยากรองค์การ (Resource) ประกอบด้วย 1) มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เพิ่มมูลค่าของการทํางาน การให้บริการวิชาการ และการหารายได้  2) มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง และมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี 3) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในซึ่ ง ถื อ เป็นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการบริหารที่ ต้ อ งดํ า เนิ นการอย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง  และ  
4) มีระบบและกลไกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักได้จัดทําแผนที่กลยุทธ์โดยกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) และ
เป้าหมายตัวช้ีวัด (Target) ในแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) (สกอ.1.1-3.2)  แปลงแผนกลยทุธ์ 10 
ปี เป็นแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี 2556 – 2560 (สกอ.1.1-3.3)  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทําแผน
กล ยุท ธ์ระยะที่  2  (พ .ศ .  2556  – 2560 )  ของสถาบัน  และแปลงแผนกลยุท ธ์ของสํ านั ก  
ประจําปี 2556 – 2560 เป็นแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ. 1.1-3.4) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานที่ต้องดําเนินการเป็นปกติ  และส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุพันธกิจของสํานัก ซึ่ง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 
(สกอ.1.1-3.5) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักได้กําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผนกลยุทธ์สํานัก พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (Target) ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ของสํานักไว้อย่างชัดเจน (สกอ.1.1– 4.1) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  (สกอ .1.1-4.2) ซึ่ งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) ของสํานัก ที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ทั้งนี้  การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น สํานักได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานย้อนหลัง
จากปีที่ผ่านมา และนโยบายของสถาบันในแต่ละด้านเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับมาตรฐานโลก (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT) โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการมาอย่างต่อเนื่อง  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานัก 
สํานักมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ของสํานัก  

(สกอ.1.1-5.1) ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก มีการกําหนดกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
และระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.1.1-5.2)   นอกจากนี้ผู้บริหารสํานักได้มี
การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (สกอ.1.1-5.3) และมีการดําเนินงานตามแผนครบทุกตัวช้ีวัด โดยได้จัดทํารายงานการติดตาม
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.1.1-5.4) เพื่อ
รายงานต่อสถาบันโดยผ่านกองแผนงาน ตามท่ีให้คํารับรองไว้ 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก หรือที่ประชุมสํานักเพื่อพิจารณา 
 สํานักมีการติดตามและรายงานผลการดํ า เนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุท ธ์และ 
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
ในที่ประชุมต่าง ๆ เพื่อติดตามและรับทราบผลการดําเนินงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ที่กําหนดไว้ในแผน และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. การรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)  
- ที่ประชุมบุคลากรสํานักครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 (สกอ.1.1-6.1) 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  

(สกอ.1.1-6.2) 
2. การรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556) 

- ที่ประชุมบุคลากรสํานักครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 (สกอ.1.1-6.3) 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (สกอ.

1.1-6.4) 
3. การรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 

- ที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (สกอ.1.1-6.5) 
- ที่ประชุมบุคลากรสํานักครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ.1.1-6.6) 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 (สกอ.

1.1-6.7) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก และ ที่ประชุมสูงสุดของสํานัก เพื่อพิจารณา 

สํานักมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัว
บ่งชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน  
( ตุลาคม  2555 – กันยายน  2556) ซึ่ งแยกเป็นงานที่ ดําเนินการต่อเนื่องจํานวน 34 ตัว ช้ี วัด  
และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน จํานวน 10 ตัวช้ีวัด รวมทั้งสิ้น 44 ตัวช้ีวัด  
โดยมีผลการประเมินและผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ซึ่งได้นําเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  (สกอ.1.1-7.1)  และที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ.1.1-7.2) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปี 
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   เกณฑ์มาตรฐาน  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สูงสุดของสํานัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 สํานักได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารสํานัก  
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ไปประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนระหว่างการดําเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. การนําข้อคิดเห็นของที่ประชุมผู้บริหารสํานักไปปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1.1 การประชุมผู้บริหารสํานัก ครัง้ที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 (สกอ.1.1-8.1) 
 สํานักมีการปรับตัวช้ีวัดของโครงการในแผนปฏิบัติงาน ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม ดังนี้ 

- โครงการติดตามการใช้ระบบ e-learning ของสถาบัน มีการปรับตัวช้ีวัดจากเดิม 

“อัตราส่วนของจํานวนวิชาที่มีผู้เข้าใช้งานต่อจํานวนรายวิชาทั้งหมด” เป็น “อัตราส่วนของจํานวนวิชาที่มี

ผู้เข้าใช้งานต่อจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษา” 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักเป็นรายบุคคล มีการปรับตัวช้ีวัดให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น จาก “สัดส่วนของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด” 

เป็น “จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะในแผนพัฒนารายบุคคล”  

- โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ  

e-University ปรั บ ตั ว ช้ี วั ด จ า ก เ ดิ ม  “มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง อุ ป ก รณ์ เ ค รื อ ข่ า ย หลั ก  

Core Switch ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ต่อปี” เป็น “มีระยะเวลาให้บริการของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก Core 

Switch ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ต่อปี” 

- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิแบบ Campus Agreement (2555-2557)  

มีการตัด “ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคลากรของสถาบันใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ออก  
1.2 การประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (สกอ.1.1-8.2) 

สํานักมีการปรับแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
โดยมีการเพิ่มเติมโครงการในแผน จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 เพิ่มโครงการ “การปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ IPV6” 

- แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 เพิ่มโครงการ “มีร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานในระดับสากล” 

2. การนําข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักไปปรับแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.1 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 
(สกอ.1.1-8.3)  
 สํานักมีการปรับแผนปฏิบัติงานตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม โดยมีการปรับแก้กิจกรรม
เป้าประสงค์กิจกรรม และตัวช้ีวัดของหน่วย e-Learning จาก “ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน” เป็น 
“ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ” โดยให้มีการประเมินเฉพาะอาจารย์และบุคลากร สําหรับการ
ประเมินนักศึกษาในเรื่อง e-Learning ขอให้ดําเนินการในระดับสถาบัน 
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2.2 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 
(สกอ.1.1-8.4)  
 สํานักมีการปรับแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2556 – 2560 ตาม
ข้อคิดเห็นของที่ประชุม โดยเพิ่มกลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็น “กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนา
กระบวนการวัดความรู้ที่เป็นมาตรฐาน” และมีการปรับเพิ่มโครงการและตัวช้ีวัดผลผลิตที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่เพิ่มใหม่ดังกล่าว 

3. การนําข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

3.1 การประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (สกอ.1.1-8.5)  
 สํานักมีการปรับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตามข้อคิดเห็น
ของที่ประชุม โดยแยกตัวช้ีวัด “มีรายงานประจําปี” ของกลุ่มงานแผนและพัฒนาออกจากงาน “รายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา” ให้เป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินงานของสํานัก 

3.2 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
(สกอ.1.1-8.6)  
 สํานักมีการปรับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ของสํานักในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม ดังนี้ 

- ปรับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดร้อยละในการดําเนินการจัดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์จาก 
“ร้อยละ 90 ของจํานวนการสอบ” เป็น “ร้อยละ 100 ของจํานวนการสอบ” 

- ปรับตัว ช้ี วัดจาก  “ร้อยละของนักศึกษาจะสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คอมพิวเตอร์” เป็น “ร้อยละของผู้จบการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์” 

- ปรับค่าเป้าหมายจํานวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของ
สํานักเพิ่มขึ้น 
 
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 8 ข้อ  8 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ
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รายการหลักฐาน  
สกอ.1.1-1.1 โครงการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง การจัดทําแผนกลยทุธ์

ของสํานักทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2560 
สกอ.1.1-1.2 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.1.1-1.3 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
สกอ.1.1-1.4 สรุปผลจากการสัมมนา ประจําปี 2556 เรื่อง “การจัดทําแผนกลยทุธ์สํานัก” ที่ผ่านการ

ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
สกอ.1.1-1.5 แผนกลยทุธ์ของสํานักที่ปรับใหม่ประจําปี 2556 – 2560  
สกอ.1.1-1.6 แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ของสถาบัน  
สกอ.1.1-1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556 
สกอ.1.1-2.1 แผนกลยทุธ์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ของสํานัก 
สกอ.1.1-2.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.3 
สกอ.1.1-2.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.7 
สกอ.1.1-2.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.3 
สกอ.1.1-2.5 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 
สกอ.1.1-3.1 ภาพแสดงแผนที่กลยุทธ์ของสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.1.1-3.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-2.1 
สกอ.1.1-3.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.5 
สกอ.1.1-3.4 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.1.1-3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 
สกอ.1.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.5 
สกอ.1.1-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.4 

สกอ.1.1-5.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.4 
สกอ.1.1-5.2 รายงานผลการติดตามผลตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.1.1-5.3 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556  
สกอ.1.1-5.4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.1.1-6.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1- 2.5 
สกอ.1.1-6.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1- 3.5 
สกอ.1.1-6.3 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 2556 
สกอ.1.1-6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
สกอ.1.1-6.5 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 
สกอ.1.1-6.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.7 
สกอ.1.1-6.7 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556                                   
สกอ.1.1-7.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.5 
สกอ.1.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.7 
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สกอ.1.1-8.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
สกอ.1.1-8.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.3 
สกอ.1.1-8.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.5 
สกอ.1.1-8.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.7 
สกอ.1.1-8.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.5 
สกอ.1.1-8.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.4 
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องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี ้ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

สํานักมีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณา
ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มี
ขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 
ซึ่งเป็นแผนหลักสําหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปี ประกอบด้วย 

1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการกําหนดทิศทาง  
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองสนับสนุน และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (พ.ศ. 2551-2565) ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดทําแผน
ดังกล่าว บุคลากรของสํานักทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนโดยเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากรหรือคน ด้านระบบการ
พัฒนาบุคลากร ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือสนับสนุนการ
ทํางาน และได้นําข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
อัตรากําลัง สวัสดิการและสิ่งจูงใจ ความจําเป็นในการฝึกอบรม ช่องว่างสมรรถนะ ความพึงพอใจของ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (สกอ.2.4-1.1)  
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2. แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

สํานักได้ใช้แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรของสํานัก ซึ่งแผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรลง
สู่ระดับหน่วยงาน โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2554 – 2558 ซึ่ งได้กําหนดประเด็น 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

1. กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
4. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 

รวมทั้งได้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) ของสถาบัน (สกอ.2.4 – 
1.2) 

3. แผนพัฒนาบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้สามารถปฏิบัติงาน
ไ ด้ ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง สํ า นั ก แ ล ะ ส ถ า บั น  โ ด ย มี ก า ร กํ า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (สกอ . 2.4-1.3) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  (สกอ.2.4-1.4) 

4. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้
บุคลากรในสํานักสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ซึ่งเชื่อมโยงหรือตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะส่วนบุคคล โดย
บุคลากรและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันวิเคราะห์หาความจําเป็น นอกจากนี้ สํานักได้กําหนดสมรรถนะตาม
หน้าที่ (Functional Competency) ของทุกกลุ่มงานไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล  
ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานสามารถเข้ารับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง  
(สกอ.2.4-1.5) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  (สกอ.2.4-1.6)  

5. แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

- ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความรู้ และความสามารถในการจัดทําผลงานนําเสนอเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพ 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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- ความสามารถในการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สกอ.2.4-1.7) 

6. แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ปีงบประมาณ 2554-2557 โดยทําการวิเคราะห์

อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งพิจารณาจากภารกิจและปริมาณงาน ตลอดจนข้อมูลอัตรากําลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุ บัน  รวมทั้ งที่ ต้องการในอนาคตอย่างน้อย  4 ปีข้ างหน้า  
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสํานัก และกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา (สกอ.2.4-1.8) ทั้งนี้ สํานักได้รับอนุมัติกรอบ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกรอบตําแหน่งประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2557 (สกอ.2.4-1.9) เพื่อกําหนดเป็นเส้นทางเดินของตําแหน่ง (Career path) ของบุคลากร
ทุกกลุ่ม  
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 สํานักมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดดังนี้ 

1.   มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่
ไ ด้ รั บอนุมั ติ จากสถา บัน  โดย ดํา เนินการตามข้อบั งคับสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน
ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหน่งประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 (สกอ.2.4-2.1) โดยในปีการศึกษา 2556 สํานักได้สรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทน 
จํานวน 4 ตําแหน่ง ประกอบด้วย ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 2 ราย  
(สกอ.2.4-2.2 และสกอ.2.4-2.3) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 ราย  
(สกอ.2.4-2.4)  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 1 ราย (สกอ.2.4-2.5)  ซึ่งมีการดําเนินการอย่างเป็น
ระบบโปร่งใส มีการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รวมทั้งความสามารถที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประกาศสถาบันฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว  
ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในประกาศการรับ
สมัครสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุ บุคคลเป็นพนักงานสถาบัน  สั งกัดสํ านัก เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ด้วย (สกอ.2.4-2.6)  

2.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีรูปแบบชัดเจน
ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- การประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ดํ าร งตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการสํ านั ก  
รองผู้อํานวยการสํานัก (สกอ.2.4-2.7) 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร  
(สกอ.2.4-2.8) 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหน่งเลขานุการสํานัก 
(สกอ.2.4-2.9) หัวหน้ากลุ่มงาน (สกอ.2.4-2.10) และผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.11) 
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3.  มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) เพื่อ
ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานและติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถนําข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสํานักได้อย่างชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ (สกอ.2.4-2.12) โดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.13) ได้นําเสนอที่ประชุมบุคลากรของสํานัก และเป็นที่
ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.14) 
          4.  มีการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน ตามประกาศสถาบันฯ  
เรื่องหลักประกันอัตราจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อ 
ต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 (สกอ.2.4-2.15) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการจํานวน 1 ราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจํานวน 1 ราย (สกอ.2.4-2.16) 
         5.  มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 
ที่กําหนด  โดยจัดให้บุคลากรของสํานักได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สถาบันและสํานัก
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาจะมีการติดตามตรวจสอบ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แบบติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (สกอ.2.4-2.17)  และกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัด
ในการประเมินผลการปฏิ บั ติงาน  เพื่ อ เลื่ อนเงิน เดือนประจํ า ปีของบุคลากรทุกระดับ ด้วย  
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career path) และ
เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยการจัดโครงการอบรมต่าง ๆ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยการจัดอบรมหัวข้อ "การเลือก
หัวข้อการจัดทําเอกสารการขอตําแหน่ง" ให้แก่บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสํานักในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career path) (สกอ.2.4-2.18)  

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่บุคลากรของสํานัก  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการประจําสํานักในการติดต่อนักศึกษาชาวต่างชาติคณะสถิติประยุกต์ 
มาช่วยงานด้านบริการคอมพิว เตอร์  และฝึกทักษะภาษาอั งกฤษให้แ ก่ บุคลากรของสํ านัก  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ ยกระดับการ
ให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ  และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในการ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ (สกอ.2.4-2.19) 

3. โครงการอบรมและจัดสอบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับมาตรฐานสากล (สกอ.2.4-
2.20) ดังนี้ 

3.1 จัดส่งบุคลากรของสํานักเข้ารับการอบรมและทําการสอบประกาศนียบัตร
วิชาชีพพื้นฐานด้านไอที "MOS Certificate" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2556  

3.2 จัดโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อเตรียมสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

             4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสอนงานสําหรับหัวหน้ากลุ่มงาน  
รุ่นที่ 1 และ 2 จัดโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่  
25 – 26 มีนาคม 2557 และวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 ตามลําดับ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ  
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ฝึกทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เหมาะสมให้กับหัวหน้างานในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
ทีมงานของตน โดยใช้กระบวนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ สู่ทีมงาน 
(สกอ.2.4-2.21) 

5.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 และ 2 จัดโดยคณะ
ภาษาและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 
(สกอ.2.4-2.22) 

ทั้งนี้ สํานักได้มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกล่าว (สกอ.2.4+2.23) 

 
  เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจ

ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     สํานักได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่บุคลากรของสํานัก โดยได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากการให้บริการของสถาบัน และสํานัก 
พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ทํางาน ดังนี้ 

1.  ระบบการสร้างคุณภาพชี วิตในการทํางานและนโยบายการดูแลสุขภาพ 
แก่บุคลากร 
             -  โครงการเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรสถาบัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคลากรที่มี
บุตรและต้องดูแลในช่วงปิดภาคเรียน (สกอ.2.4-3.1)  
             -  โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี 2557 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของสถาบัน
ได้คัดเลือกโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นผู้ ดําเนินการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
ซึ่งมีบุคลากรของสํานักเข้ารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 28 ราย (สกอ.2.4-3.2) 

                -   โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจําปี 2557 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของ
สถาบันได้คัดเลือกบริษัทไทยประกันชีวิตให้เป็นผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในการตรวจสุขภาพตามคลีนิคนอกเวลาราชการที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง (สกอ.2.4-3.3) 
            -   เงินสวัสดิการค่าครองชีพและค่าอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรของสํานักผู้มี
เงินเดือนน้อย (สกอ.2.4-3.4) 
                          -   เงินสวัสดิการของบุคลากรในสํานัก ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือค่าทําศพกรณี
บุคลากรเสียชีวิตหรือคู่สมรสของบุคลากรเสียชีวิต หรือบิดามารดาของบุคลากรเสียชีวิต (สกอ.2.4-3.5) 
            -  เงินสมนาคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรจะได้รับเงิน
สมนาคุณ (สกอ.2.4-3.6)  ในอัตราดังนี้ 

1.  พนักงานสถาบันระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ได้รับค่าสมนาคุณในอัตรา
คงที่คนละ 2,000 บาทต่อเดือน และได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตรา 
ค่าสมนาคุณคงที่ 
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                     2.  พนักงานสถาบันระดับชํานาญการ และระดับชํานาญงาน ได้รับค่าสมนาคุณในอัตรา
คงที่คนละ 2,500 บาทต่อเดือน และได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถอีกไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่า
สมนาคุณคงที่ 

3.  ข้าราชการทุกระดับ ได้รับค่าสมนาคุณตามข้อ 1 และ 2 ตามลําดับ และได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษอีกในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน 
 -    เงินสนับสนุนการสัมมนาประจําปีสําหรับบุคลากรในสํานัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สกอ.2.4-3.7) 

 -   การจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสํานัก  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่  
(สกอ.2.4-3.8) 
 -   การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากรสํานักทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
            2. ระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

2.1 สํานักมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตามประกาศสถาบันฯเรื่อง มาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4-3.9) ซึ่งมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ 2 โครงการดังนี้ 

1.   โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนจัดทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการให้เงิน
รางวัลแก่บุคลากรผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.   โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสถาบันใน
การยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สถาบันในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยมอบค่าตอบแทนพิเศษติดต่อกัน 60 เดือน 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลคะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งปัจจุบันมี
บุคลากรของสํานักได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน 1 ราย 

2.2 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับ
รางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.2.4-3.10) 

2.3 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยผ่านการขอตําแหน่งชํานาญการ  
และชํานาญการพิเศษ ให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการ 
ขอตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้บุคลากรของสํานักที่ต้องการขอตําแหน่งสูงขึ้นจัดทําแผนการดําเนินการจัดทํา
เอกสารเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น (สกอ.2.4-3.11) 
            3. การจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสและ
แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทํางานมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนาร่วมกัน
ได้แก่ 
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- ระบบการสื่อสารภายในสํานัก (สกอ.2.4-3.12) 

- ระบบมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-3.13) 

- การประชุมบุคลากรสํานัก (สกอ.2.4-3.14) 

- การประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ.2.4-3.15) 

- การประชุมคณะทํางานปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (สกอ.2.4-3.16) 

- ระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (สกอ.2.4-3.17) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 สํานักมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.  การติดตามผลจากการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
จากบุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลังจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองแล้ว 6-9 เดือน  ซึ่งบุคลากรทุกคน
จะต้องรายงานผลการนําความรู้จากการพัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
และจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยผู้บังคับบัญชา (สกอ.2.4-4.1)  

2.  การติดตามผลโดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามผล โดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจะต้องมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ ที่ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ. 2.4-4.2) ที่ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.2.4-4.3) 
          3.  การติดตามจากการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   
ได้จริง เช่น การจัดทําโครงการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้แก่
บุคลากรของสถาบันและบุคคลภายนอกสถาบันในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
     -  โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน 5 หลักสูตร (7 รุ่น) (สกอ.2.4-4.4) 
     -  โครงการฝึกอบรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่ง
จัดให้แก่บุคลากรภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน จํานวน 2 หลักสูตร (4 รุ่น)  (สกอ.2.4-4.5) 
  

   เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 สํานักได้ดําเนินการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและดูแลควบคุมให้บุคลากรของสํานักถือปฏิบัติ
ดังนี้ 

1.  สถาบันได้ประกาศใช้ข้อบังคับฯว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เพื่อให้บุคลากรสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานสถาบัน 
ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ มีหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมในการประกอบอาชีพ และยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน (สกอ.2.4-5.1)  
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           2.  มีคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมี
หน้าที่กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดย
คณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง (สกอ.2.4-5.2) 

3.   มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง เช่น 
 3.1 การประเมินผลการทดลองงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากร 
สายสนับสนุน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรมและคุณธรรมไว้ในแบบประเมินด้วย 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว การประเมินในส่วนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการหยุดการพิจารณา (สกอ.2.4-5.3 และ
สกอ.2.4-5.4) 
 3.2 มีช่องทางต่าง ๆ ให้มีการร้องเรียน ดังนี้ 

- http://itc.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.5) 

- http://www.facebook.com/nida.itc (สกอ.2.4-5.6) 

- e-Mail : itcadmin@ics.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.7) 

- Twitter : https://twitter.com/itc_nida (สกอ.2.4-5.8) 

- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.2.4-5.9) 
ซึ่งการดําเนินงานของสํานักในปีการศึกษา 2556 ยังไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริธรรมของ
บุคลากรสํานักแต่อย่างใด 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 สํานักมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 
(สกอ.2.4-6.1) ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
     การประเมินความสําเร็จของแผนได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1 การดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดรายโครงการที่กําหนดไว้  
ซึ่งสํานักมีผลการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 6 โครงการ และบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดทุกโครงการ 
 1.2 การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนา โดยติดตามผลการนํา
ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือพัฒนา 6 – 9 เดือน จากผลการดําเนินงาน
ปรากฏว่า บุคลากรของสํานักที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาได้มีการรายงานผลการนําความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือพัฒนาแล้ว ซึ่งมีการ
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา เช่น  งานระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัย  งานบริการคอมพิวเตอร์ 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รวมทั้งทักษะที่จําเป็นอื่น ๆ   
 1.3  การพัฒนาตนเองและความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- บุคลากรของสํานักได้ตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย ได้แก่ ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
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- บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน
ทางด้านไอทีที่จัดโดยสํานักและหน่วยงานอื่น ๆ ในสถาบัน จํานวน 6 ราย 

    1.4  มีการนําตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีเด่น” ทุกคน  
 2. แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    บุคลากรของสํานักได้เข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ตามสมรรถนะและรูปแบบ
ของการพัฒนาตามที่กําหนดไว้ในแผน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนบุคลากรที่จะต้อง
เข้ารับการพัฒนาตามแผน  
    ทั้งนี้ สํานักได้จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 แล้ว (สกอ.2.4-
6.2)  
 3. แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    สํานักมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน จํานวน 10 กิจกรรม ได้ครบทุก
กิจกรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 4/2556  
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 แล้ว (สกอ.2.4-6.3)  
   

   เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2556 และได้นําข้อคิดเห็นของที่ประชุมในเประเด็นต่าง ๆ  มาดําเนินการปรับโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

1.  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรควรจะต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและนโยบายของสถาบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

2.  สํานักอาจขอความร่วมมือจากคณะสถิติประยุกต์ในการส่งนักศึกษาชาวต่างชาติมาช่วยงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรของสํานักได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักยังได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการความรู้ของสํานัก รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก   
2) สมรรถนะส่วนบุคคล และ 3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ซึ่งบุคลากรแต่ละ
รายสามารถที่จะเลือกการพัฒนาสมรรถนะได้ตามความต้องการ โดยได้ปรับรูปแบบของการพัฒนาตนเอง
เป็น 3 รูปแบบได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) ผู้บังคับบัญชาสอนงาน (สกอ.2.4-
7 .1 )  และไ ด้มีการ ดํา เนินการตามกิจกรรมที่ กํ าหนดไว้ ในแผนภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
(สกอ.2.4-7.2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
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(สกอ.2.4-7.3) และที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานัก ครั้งที่3/2556 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2556  (สกอ.2.4-7.4)  

ทั้งนี้ สํานักได้มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดในแผน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป เช่น 
การสํารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล (สกอ.2.4-7.5)  การจัดอบรม "การเลือกหัวข้อการจัดทําเอกสารการ
ขอตําแหน่ง" ให้แก่บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.2.4-7.6)   เป็นต้น 
 
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 7 ข้อ  7 ข้อ  
ผลการดําเนินงาน 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
สกอ.2.4-1.2 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 
สกอ.2.4-1.3 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.2.4-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้ งที่ 4/2556 เมื่อ วันที่ 7  

พฤศจิกายน 2556 
สกอ.2.4-1.5 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 
สกอ.2.4-1.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.4 
สกอ.2.4-1.7 แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.2.4-1.8 แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557 
สกอ.2.4-1.9 หนังสอืเลขที่ ศธ.0526.01/บค. ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งมติสภาสถาบันฯ 

เรื่องการอนุมัติกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไป 

สกอ.2.4-2.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555 

สกอ.2.4-2.2 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
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สกอ.2.4-2.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

สกอ.2.4-2.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 

สกอ.2.4-2.5 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 

สกอ.2.4-2.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-2.2 
สกอ.2.4-2.7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
สกอ.2.4-2.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหนง่บริหาร 
สกอ.2.4-2.9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายอํานวยการ 
สกอ.2.4-2.10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน 
สกอ.2.4-2.11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
สกอ.2.4-2.12 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES 
สกอ.2.4-2.13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก 
สกอ.2.4-2.14 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  
สกอ.2.4-2.15 ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักประกันอัตราจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 และ
ฉบับที่ 2 

สกอ.2.4-2.16 บันทึกแจ้งรายชื่อพนักงานสถาบันที่ต่อสัญญาจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สกอ.2.4-2.17 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเอง 
สกอ.2.4-2.18 โครงการอบรม หัวข้อ “การเลือกหัวข้อการจัดทําเอกสารการขอตําแหน่ง” 
สกอ.2.4-2.19 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่บุคลากรของสํานัก 
สกอ.2.4-2.20 โครงการอบรมและจัดสอบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับมาตรฐานสากล 
สกอ.2.4-2.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสอนงานสําหรับหัวหน้า    

      กลุ่มงาน  
สกอ.2.4-2.22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-2.23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2557 
สกอ.2.4-3.1 โครงการเลี้ยงดูบุตรบุคลากรของสถาบัน ประจําปี 2557 
สกอ.2.4-3.2 เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาํปี 2557 
สกอ.2.4-3.3 เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 
สกอ.2.4-3.4 เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวจํานวน 3 ราย 
สกอ.2.4-3.5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสํานัก ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 

2553 
สกอ.2.4-3.6 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 
สกอ.2.4-3.7 ใช้เอกสารร่วมกับ 2.4-3.5 
สกอ.2.4-3.8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส ของสํานัก 
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สกอ.2.4-3.9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-3.10 เว็บไซต์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://itc.nida.ac.th/2014/)  
สกอ.2.4-3.11 แผนการดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
สกอ.2.4-3.12 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS ของสํานัก 
สกอ.2.4-3.13 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES  

(http://mes.nida.ac.th/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f)  
สกอ.2.4-3.14 แฟ้มรายงานการประชุมบุคลากรสํานัก  
สกอ.2.4-3.15 แฟ้มรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก  
สกอ.2.4-3.16 รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 
สกอ.2.4-3.17 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS ของสถาบัน 
 (http://ics.nida.ac.th:8080/desknow/index.html) 
สกอ.2.4-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-2.17 
สกอ.2.4-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.15 
สกอ.2.4-4.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.14 
สกอ.2.4-4.4 รายงานผลการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 
สกอ.2.4-4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
สกอ.2.4-5.1 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

พ.ศ. 2552 
สกอ.2.4-5.2 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.2.4-5.3 แบบประเมินผลการทดลองงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-5.4 แบบประเมินผลการต่อสัญญาจ้างของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-5.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.10 
สกอ.2.4-5.6 เอกสารแสดงหน้าจอ http://www.facebook.com/nida.itc 
สกอ.2.4-5.7 เอกสารแสดงหน้าจอ e- mail: itc@nida.ac.th  
สกอ.2.4-5.8 เอกสารแสดงหนา้จอ Twitter: https://twitter.com/nida_itc   
สกอ.2.4-5.9 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สกอ.2.4-6.1 เอกสารรายงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 

พ .ศ . 2 5 5 6  แ ล ะ ข อ อนุ มั ติ แ ผ นพั ฒน าบุ ค ล า ก ร  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  
พ.ศ. 2557 

สกอ.2.4-6.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.4  
สกอ.2.4-6.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.4 
สกอ.2.4-7.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.3 
สกอ.2.4-7.2 รายงานการประชุมผู้บริหารประจาํสํานัก ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
สกอ.2.4-7.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.4 
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สกอ.2.4-7.4 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานัก ครั้งที่3/2556 เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2556 

สกอ.2.4-7.5 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล 

สกอ.2.4-7.6 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม "การเลือกหัวข้อการจัดทํา
เอกสารการขอตําแหน่ง"  
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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํสาํนัก และผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
   เกณฑ์มาตรฐาน 1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
1.1 คณะกรรมการประจําสํานักได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการประจําสํานัก ตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสํานัก 
 คณะกรรมการประจําสํานักได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานัก ตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ (สกอ.7.1-1.1)  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (สกอ.7.1-1.2)  และมีการกํากับดูแล
ติดตามให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักตามทิศทางนโยบายในการพัฒนาสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.2 คณะกรรมการประจําสํานักมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 สํานักได้นําเสนอหลักเกณฑ์การประเมินตนเองให้คณะกรรมการประจําสํานักทราบล่วงหน้า 
และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดล่วงหน้า  
ในปีการศึกษา 2556 สํานักได้สํารวจการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก และรายงานผล
การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557  
(สกอ.7.1-1.3) จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ปรากฏว่า มีการดําเนินงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.21) ทั้งนี้ มีการประเมินตนเอง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการประจําสํานัก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.14) 2) ด้านการปฏิบัติตามบทบาท 
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําสํานัก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(ค่าเฉลี่ย 4.28) (สกอ.7.1-1.4) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 2. ผู้บริหารสํานักมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 

2.1 ผู้บริหารสํานักและกรรมการประจําสํานัก มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน  
 ผู้บริหารสํานักและกรรมการประจําสํานักร่วมกันพิจารณาแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . 2556 – 2560 (สกอ .7.1-2.1)  ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยแผนดังกล่าวได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซึ่งสํานักได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการแบ่งตามกลุ่มงานต่าง ๆ และมีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีการพิจารณาจาก  
 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสํานัก เช่น การจัดโครงการบริการวิชาการ
ด้านไอทีแก่สังคม  

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ
ของสํานัก โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสํานักอย่างเหมาะสม  

2.2  ผู้บริหารมีระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากร
ทุกระดับของสํานักทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน โดยผ่านที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก  
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (สกอ.7.1-2.2) และที่ประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (สกอ.7.1-2.3) และมีการติดตามผลการดําเนินงานของสํานักอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
 2.3  สํานักได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของสถาบนั
ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผู้บริหารสํานักได้มีการนําข้อมูลสารสนเทศจาก
ระบบสารสนเทศของสถาบัน (สกอ.7.1-2.4)  อาทิ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา (QAIS : Quality Assurance Information System) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: 
Management Information System) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive Information 
Systems) หรือ (BI: Business Intelligence)  มาเป็นฐานข้อมูลการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ และการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก โดยครอบคลุม
ด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ  และสํานักได้
มีการพัฒนาระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES: Monitoring & Evaluation 
System) (สกอ.7.1-2.5) เพื่อช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก และนําไปเป็น
ตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีด้วย  
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  เกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 

คณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารสํานักได้มีการกํากับดูแลติดตามให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสํานักตามทิศทางนโยบายในการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก และที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (สกอ.7.1-3.1) ประกอบด้วย  

1) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
2) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557   
3) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 

และการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก จํานวน 9 ครั้ง (สกอ.7.1-3.2) ประกอบด้วย  
1) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
2) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
3) ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
4) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 
5) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
6) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 
7) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 
8) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 
9) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
ทั้งนี้ ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้ 
3.3 สํานักมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบาย และแผนกลยุทธ์ของสํานักไปสู่แผนปฏิบัติ

งาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2557 (สกอ.7.1-3.3) 
 นอกจากนี้ สํานักได้มีการมอบหมายโดยการแต่งต้ังบุคลากรของสํานักเป็นคณะทํางานชุด
ต่าง ๆ  เพื่อดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ ในแผนงาน/ กิจกรรมของสํานัก  
ซึ่งมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก (สกอ.7.1-3.4) 
ที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก (สกอ.7.1-3.5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสํานัก (สกอ .7.1-3.6) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก  
(สกอ.7.1-3.7) เป็นต้น  เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
ที่เกี่ยวข้อง  

3.4 สํานักมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสํานักอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2556) ซึ่งแยกเป็นงานที่ดําเนินการต่อเนื่องจํานวน 
34 ตัวช้ีวัด และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน จํานวน 10 ตัวช้ีวัด รวมท้ังสิ้น 44 
ตัวช้ีวัด โดยมีผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
นําเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  
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(สกอ.7.1-3.8) และที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  
(สกอ.7.1-3.9) เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป (งบประมาณ พ.ศ. 
2557) พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินงานตามแผนให้บุคลากรของสํานักทราบในที่ประชุมบุคลากรสํานัก  
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 (สกอ.7.1-3.10) 

ทั้งนี้ ผู้บริหารสํานักได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
ผ่านทางระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และมอบหมายงานระหว่าง
ผู้บริหารระดบัต่าง ๆ และบุคลากรของสํานักได้เป็นรายบุคคล ตลอดจนสามารถติดตามผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย (สกอ.7.1-3.11) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้บริหารสํานักสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสํานักมีการบริหารงานโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก (สกอ.7.1-4.1) การแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานชุดต่าง ๆ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะทํางาน KM Core Group  
(สกอ.7.1-4.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.1-4.3) คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
(สกอ.7.1-4.4) เป็นต้น 

ผู้บริหารสํานักมีการดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแก่หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมทั้งมีการกํากับและ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การมอบอํานาจให้
เลขานุการสํานัก/หัวหน้ากลุ่มงาน พิจารณาอนุมัติการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นงานประจําของ
สํานัก การมอบอํานาจแก่ผู้บริหารระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันแทน 
การมอบอํานาจให้เลขานุการสํานักเป็นผู้อนุมัติการลาของบุคลากรในสํานัก การมอบอํานาจให้หัวหน้า
กลุ่มงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในกลุ่มงาน การแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนเลขานุการสํานัก เป็นต้น ทั้งนี้ โดยเป็นการกระจายอํานาจตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสํานัก (สกอ.7.1-4.5) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้บริหารสํานักถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารสํานักมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ สาระสําคัญ ที่ได้รับมาจากที่ประชุมในระดับสถาบัน 

นําข้อมูลที่ได้รับมาถ่ายทอดในที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก อาทิเช่น ในการประชุมผู้บริหาร 

ประจําสํานัก ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 (สกอ.7.1-5.1)  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันได้เสนอแนะให้สถาบันดําเนินการจัดหา Software ทางสถิติให้เพียงพอ เพื่อให้บริการนักศึกษาทั้ง

ในและนอกห้องเรียนรวมถึงศิษย์เก่าของสถาบัน และสถาบันควรจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการ
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สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยท้ัง 2 ประเด็นดังกล่าว สถาบันมอบหมายให้สํานัก

ดําเนินการต่อไป และยังมีเรื่องอื่นๆ ที่สถาบันจะดําเนินการซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานัก 

อาทิ การจัดเตรียมการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  เข้าระบบ โดยเชื่อมโยงทั้งโครงการที่ดําเนินการเข้าสู่ระบบ

บริหารจัดการยุทธศาสตร์  (ระบบ SMS)  ซึ่งสํานักได้ดําเนินการในระยะที่ 2 จึงได้มอบให้กลุ่มงานพัฒนา

ระบบสารสนเทศดําเนินการดูแลปรับปรุงระบบดังกล่าวต่อไป โดยอีกส่วนหนึ่งที่สํานักจะต้องดําเนินการ 

คือ การดูแลระบบเครือข่าย ระบบ LAN และระบบ Wifi  ของอาคารนวมินทราธิราช โดยขอให้กลุ่มงาน

โครงสร้างพื้นฐานรับผิดชอบ และประสานงานให้บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต  ดําเนินการสํารวจสัญญาณและ

จุดของการติดต้ังสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการตรวจรับอาคารต่อไป เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักได้เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาแต่งต้ัง

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดอบรมหัวข้อ  
"การเลือกหัวข้อการจัดทําเอกสารการขอตําแหน่ง" ให้แก่บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสํานักในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองตามเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career path) (สกอ.7.1-5.2) และแจ้งให้บุคลากรสํานัก
ทราบการครบกําหนดการยื่นขอรับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (สกอ.7.1-5.3) 

- จัดส่งบุคลากรของสํานัก เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของสํานัก (สกอ.7.1-5.4)  

นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักในระดับต่าง ๆ มีการนําหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อเป็น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้บุคลากร 
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เพื่อนร่วมงานด้วยกัน  
(สกอ.7.1-5.5) การอนุมัติใหบุ้คลากรของสํานักเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น 
(สกอ.7.1-5.6) เป็นต้น 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้บริหารสํานักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสํานักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผู้บริหารสํานักบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสํานัก
ให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก ได้แก่ 

1.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
สํานักมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวน 
18 ตัวช้ีวัด ดําเนินการบรรลุค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด จํานวน 18 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
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- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวน 44 
ตัวช้ีวัด ดําเนินการบรรลุค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด จํานวน 44 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ  100 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก 
5คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  

1.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม โดยสํานักได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ดําเนินงานตามโครงการที่
สํานักรับผิดชอบ โดยจัดให้มีการประมูลให้ได้ราคาที่ตํ่าเป็นการประหยัด ตรงตามความต้องการของ
สถาบัน สามารถควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด (สกอ.7.1-6.1)    
มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน (สกอ.7.1-6.2) เช่น ระบบ
สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  
ระบบสารสนเทศด้านบริการเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

1.3  หลักตอบสนอง (Responsiveness)   
ผู้บริหารสํานักใช้หลักตอบสนองในการบริหารงาน โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา

ระบบประเมินผลการให้บริการ (สกอ.7.1-6.3)  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําให้สํานักสามารถ
ปรับปรุงพัฒนางานบริการของสํานักให้ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สํานักได้มีการพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการของสํานักโดยมีการ
กําหนดระดับความยาก – ง่าย ของงานที่รับผิดชอบ (สกอ.7.1-6.4) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงาน
ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and 
Evaluation System) (สกอ.7.1-6.5) เป็นระบบที่ทําให้บุคลากรสามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับ
บริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหาร
รับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และระบบยังช่วยในการออก
ชุดแบบสอบถาม (สกอ.7.1-6.6) ให้ผู้รับบริการประเมินหลังการให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งทําให้ได้รับความ
คิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนําแบบสอบถามดังกล่าวมาประมวลผลจัดทําเป็น
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก ปีละ 2 ครั้ง 
(สกอ.7.1-6.7) พร้อมทั้งรายงานผลการสํารวจ และนําเสนอแผนการปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานบริการให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

1.4   หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้  โดยความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้ งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ   
โดยผู้บริหารและบุคลากรยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก Social Responsibility  
โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  เช่น  สํานักได้จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม (สกอ .7.1-6.8) โดยการจัดอบรมหลักสูตรการนําเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft 
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PowerPoint เบ้ืองต้นสําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 2 รุ่น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีจํานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 48 คน และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 มีจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 33 คน ตามลําดับ 

1.5  หลักความโปร่งใส  (Transparency)  ผู้บริหารมีกระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง
เสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้  โดยสํานักได้มีการบริหารงานของสํานักเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ของ
สถาบัน (สกอ.7.1-6.9) อีกทั้งสํานักยังเปิดโอกาสให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ได้แก่ คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1- 6.10) คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1- 6.11) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก (สกอ.7.1- 
6.12) และมีการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
(สกอ.7.1- 6.13) เป็นต้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสํานักในสื่อหลายช่องทาง เช่น การ
นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสํานัก รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก ลงในเว็บไซต์
ของสํานัก (สกอ.7.1- 6.14) อีกทั้งมีระบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลราคา
หรือประกวดราคาพัสดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล (สกอ.7.1-6.15) 

 1.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ผู้บริหารมีกระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  การบริหารมีตัวแทนของ
ประชาคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในระดับวางแผนการบริหาร รวมถึงมีเวทีแสดงความ
คิดเห็น  โดยสํานักมีการบริหารโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ  อาทิ 
คณะกรรมการประจําสํานัก คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  คณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก 
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภายในและภายนอกสํานัก นอกจากนี้สํานักยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เพื่อช่วยในการบริหารงาน อาทิ คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และ
บุคลากร และมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและนักศึกษา โดยจัดให้มีการสํารวจความพึง
พอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาจัดทําเป็นแผนปรับปรุง
การให้บริการ  เพื่ อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ งานมากยิ่ งขึ้ น  (สกอ .7 .1 - 6 .16 และ 
สกอ.7.1- 6.17) ตลอดจนสํานักมีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 

- http://itc.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.18) 

- http://www.facebook.com/nida.itc (สกอ.7.1-6.19) 

- e-Mail : itcadmin@ics.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.20) 

- Twitter : https://twitter.com/itc_nida (สกอ.7.1-6.21) 

- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.7.1-6.22) 
1.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ผู้บริหารสํานักมีการมอบอํานาจและ

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรสํานัก โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
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เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  รวมถึงการเสริมอํานาจให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติต่างๆ  
โดยสํานักได้มีการมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีการกระจายอํานาจตามโครงสร้าง
ของสํานัก (สกอ.7.1-6.23) โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานมีอํานาจในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน การดูแลพัสดุครุภัณฑ์ และการจัดพ้ืนที่ในการทํางานของแต่ละกลุ่มงาน     

1.8  หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  ผู้บริหารสํานักมีการใช้อํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย   โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนคณะ/สํานัก ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และมีมาตรฐานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกกลุ่ม   โดยผู้บริหารสํานักได้ใช้
อํานาจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในการดําเนินการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน เช่น การลงนามในสัญญาว่าจ้าง การย่ืนข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นต้น   (สกอ.7.1-6.24)  และได้มีการกําหนดขั้นตอน และ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ภายในสถาบันผ่านทางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (ICS)  เช่น  สํานักได้กําหนดมาตรฐานระยะเวลาใน
การให้บริการด้านงานบริการคอมพิวเตอร์ และสถาบันได้ออกประกาศเพื่อให้คณะ/สํานักรับทราบ
มาตรฐานดังกล่าว (สกอ.7.1-6.25)  นอกจากนี้บุคลากรของสํานักยังได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินงานจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ.7.1-6.26)   

1.9  หลักความเสมอภาค  (Equity)   ผู้บริหารสํานักมีการบริหารงานโดยใช้หลักความเสมอภาค 
คือ   การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง    
ถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ   โดยสถาบันได้จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับผู้พิการ และผู้ต้องการปฏิบัติศาสนกิจ  เช่น  มีห้องละหมาด  มีทางลาด  สถานที่จอดรถ และห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ  นอกจากนี้ผู้บริหารสํานักได้ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงานของสํานัก  เช่น  ให้บุคลากร
ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันในที่ประชุมต่างๆ ของสํานัก  (สกอ.7.1-6.27)  บุคลากรสํานัก
ทุกคนมีสิทธิได้รับการพัฒนาตนเองรวมถึงการเข้าร่วมประชุม การไปอบรม / ดูงานภายนอก และต่างประเทศ 
และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปีอย่างเท่าเทียมกัน   
(สกอ.7.1-6.28) 

1.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  ผู้บริหารสํานักใช้หลักการ
บริหารงานโดยมุ่งเน้นฉันทามติ  คือ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ   
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อตกลงจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี (สกอ.7.1-6.29) และคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-6.30) และจากที่ประชุมบุคลากร
สํานักทุกคน  (สกอ.7.1-6.31)  ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสถาบันที่รับบริการ
ของสํานัก เพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เช่น  สํานักมีความร่วมมือกับกองแผนงาน  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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2. ผู้บริหารสํานักได้เผยแพร่ประวัติความเป็นมา  รายงานประเมินตนเอง  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก URL: http://itc.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.32) และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกปี (สกอ.7.1-6.33) 

3. ผู้บริหารสํานักมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ 
การตรวจสอบภายในของสํานัก และรายงานการเงินของสํานักเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักเป็น
ประจําทุกปี (สกอ.7.1-6.34) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก และ
สถาบันประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสํานัก  และสํานักนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสํานักมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานัก โดยประเมินจาก 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งสํานักมีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักทั้งในรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 8 เดือน โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโดยเทียบกับค่าเป้าหมาย เช่น 

1. รายงานสถานะการเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
รอบ 6 เดือน (สกอ.7.1-7.1) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (สกอ.7.1-7.2) 

3. รายงานผลการดําเนินงาน SAR ปีการศึกษา 2555 รอบ 8 เดือน (สกอ.7.1- 7.3 ) 

4. รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 
6 เดือน (สกอ.7.1-7.4) 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 
6 (สกอ.7.1-7.5) 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 
6 เดือน (สกอ.7.1-7.6) 

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2557 
รอบ 6 เดือน (สกอ.7.1-7.7) 

8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
รอบ 8 เดือน (สกอ.7.1-7.8) 

ผู้บริหารสถาบันโดยอธิการบดีได้ประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก ตามข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ  
ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) 
(สกอ.7.1-7.9)  ซึ่งกําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก และผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคําสั่งสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ 17/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพัฒนา 
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ผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการสํานัก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557  
(สกอ.7.1-7.10) 

ผู้บริหารสํานักมีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง  ๆ  ไปปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอย่างเป็นรูปธรรม  อาทิ  
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาช่วยงานภายในสํานัก ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักได้มีข้อเสนอแนะให้
สํานักดําเนินการตามวิสัยทัศน์ของสํานัก กล่าวคือ เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพระดับสากล และเพื่อให้การดําเนินงานของสํานักเป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผศ.ดร.โอม ศรนิล 
หนึ่งในคณะกรรมการประจําสํานัก จึงได้ติดต่อประสานงาน  นักศึกษาปริญญาเอก ของคณะ 
สถิติประยุกต์ เพื่อมาช่วยงานของสํานัก และฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสํานัก  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อการ
ให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในการก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ  (สกอ.7.1-7.11) 
 
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 7 ข้อ  7 ข้อ  
ผลการดําเนินงาน 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.1-1.1 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 603/2551 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551  

เรื่ อง  แต่ง ต้ังคณะกรรมการประจํ าสํ านักการศึกษาระบบสารสนเทศ   และ 
คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 37/2554 ลงวันที่ 13 มกราคม 2554  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศแทนกรรมการ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 

สกอ.7.1-1.2 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  
สกอ.7.1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2557 
สกอ.7.1-1.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 
สกอ.7.1-2.1 แผนกลยุทธ์สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560  
สกอ.7.1-2.2 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  
สกอ.7.1-2.3 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
สกอ.7.1-2.4 เอกสารแสดงระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.1-2.5 ภาพหน้าจอระบบ MES (http://mes.nida.ac.th)  
สกอ.7.1-3.1 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  
สกอ.7.1-3.2 แฟ้มรายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก  
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สกอ.7.1-3.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-1.3 
สกอ.7.1-3.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.2 
สกอ.7.1-3.5 แฟ้มรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก  
สกอ.7.1-3.6 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก  
สกอ.7.1-3.7 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก  
สกอ.7.1-3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556 
สกอ.7.1-3.9 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 
สกอ.7.1-3.10 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 
สกอ.7.1-3.11 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.5 
สกอ.7.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.9 
สกอ.7.1-4.2 หนังสือเวียนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน KM  
สกอ.7.1-4.3 คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 10/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.1-4.4 คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 9/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการ และตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของสํานัก 
สกอ.7.1-4.5 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก 
สกอ.7.1-5.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
สกอ.7.1-5.2 สรุปการประเมินผลโครงการจัดอบรม การเลือกหัวข้อการจัดทําเอกสารการขอตําแหน่ง 
สกอ.7.1-5.3 หนังสือเวียนแจ้งบุคลากรของสํานัก เรื่อง การครบกําหนดการยื่นขอตําแหน่งที่สูงขึ้น 
สกอ.7.1-5.4 หนังสือการจัดส่งรายชื่อบุคลากรของสํานัก เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
สกอ.7.1-5.5 โครงการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิตัลในองค์กร 
สกอ.7.1-5.6 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากร  
สกอ.7.1-6.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.7.1-6.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.4 
สกอ.7.1-6.3 คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 1/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลการให้บริการ 
สกอ.7.1-6.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการติดต้ัง 

บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
สกอ.7.1-6.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.5 
สกอ.7.1-6.6 แบบสอบถามความพึงพอใจจากระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(MES) 
สกอ.7.1-6.7 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

งบประมาณ  พ .ศ .  2556  ครั้ งที่  2  และประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2557  
ครั้งที่ 1 

สกอ.7.1-6.8 โครงการอบรมหลักสูตรการนําเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เบื้องต้นสําหรับบุคคลทั่วไป  
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สกอ.7.1-6.9 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และกฎหมายระเบียบต่าง 
ๆที่เกี่ยวข้อง URL: http://202.44.72.18/personel/home  

สกอ.7.1-6.10 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-1.1 
สกอ.7.1-6.11 คําสั่งสถาบันฯที่ 31/2548 ลงวันที่ 25 มกราคม 2548 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
สกอ.7.1-6.12 คําสั่งสถาบันฯที่ 495/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.7.1-6.13 คําสั่งสถาบันฯที่ 7/2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
สกอ.7.1-6.14 เอกสารแสดงหน้าจอเว็บไซต์ของสํานัก 
สกอ.7.1-6.15 เว็บไซต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/บริการ/ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา   
สกอ.7.1-6.16 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.6 
สกอ.7.1-6.17 แบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.1-6.18 ภาพหน้าจอ เว็บไซต์ ของสํานัก (http://itc.nida.ac.th)  
สกอ.7.1-6.19 ภาพหน้าจอ Facebook ของสํานัก (http://www.facebook.com/nida.itc)  
สกอ.7.1-6.20 ภาพหน้าจอ e- mail: itcadmin@ics.nida.ac.th   
สกอ.7.1-6.21 ภาพหน้าจอ Twitter: https://twitter.com/nida_itc  
สกอ.7.1-6.22 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.16 
สกอ.7.1-6.23 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-4.5 
สกอ.7.1-6.24 การลงนามในสัญญาว่าจ้างในโครงการต่าง ๆ 
สกอ.7.1-6.25 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.4 
สกอ.7.1-6.26 คําสั่งสถาบันฯที่ 100/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

สกอ.7.1-6.27 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.6 
สกอ.7.1-6.28 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี 

2557 
สกอ.7.1-6.29 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน 3 ครั้ง  

(ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556   ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2557   ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557) 

สกอ.7.1-6.30 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.1 
สกอ.7.1-6.31 แฟ้มรายงานการประชุมบุคลากรสํานัก 
สกอ.7.1-6.32 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.18  
สกอ.7.1-6.33 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11 
สกอ.7.1-6.34 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.1 
สกอ.7.1-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2557 
สกอ.7.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
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สกอ.7.1-7.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
สกอ.7.1-7.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
สกอ.7.1-7.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
สกอ.7.1-7.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
สกอ.7.1-7.7 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-7.1 
สกอ.7.1-7.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2557 
สกอ.7.1-7.9 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร  

และผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2553 
และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ 

สกอ.7.1-7.10 คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 17/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการสํานัก 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557 

สกอ.7.1-7.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2557 
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ตัวบ่งชี้ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

การดําเนินการด้านการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2556 สํานักมีคณะทํางานการจัดการความรู้ 
(KM Core Group) (สกอ. 7.2-1.1) เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักเป็นไปอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ   ซึ่ ง สํ า นั ก ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม คณะทํ า ง า น เ พื่ อ จั ด ทํ า แ ผนก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สกอ.7.2-1.2)  โดยมีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ด้วยการ
พัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง  ๆ   โดยประด็นความ รู้ที่ กํ าหนดคือ  
การยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของสถาบันให้เป็นมาตรฐาน 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 สํานักได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  คือ การยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของสถาบันให้
เป็นมาตรฐาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา ได้แก่ บุคลากรของสํานัก  บุคลากรของสถาบัน และ
บุคคลภายนอก (สกอ.7.2-2.1) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สํานักมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ (สกอ.7.2-3.1) 
โดยมีเป้าหมายที่จะจัดโครงการ จํานวน 4 โครงการ ได้แก่   
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1 .   โครงการจั ด ต้ั งศูนย์ สอบจัดระดับความเชี่ ย วชาญด้านคอมพิ ว เตอร์  โดยมี ผู้ รู้  
ผู้มีประสบการณ์จากภายในสํานักมาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก  
และคณะทํางานโครงการจัดต้ังศูนย์สอบจัดระดับความเช่ียวชาญ ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 

     1.1  ศึกษากระบวนการดําเนินการจัดต้ังศูนย์สอบ 
     1.2  จัดทําโครงการเพื่องบประมาณ 
     1.3  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศูนย์สอบจัดระดับความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 
     1.4  คัดเลือกประเภทของมาตรฐานใบรับรองที่เหมาะสมและสนับสนุนพัรธกิจของสถาบัน 
2.  โครงการอบรมและจัดสอบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับมาตรฐานสากล โดยเชิญผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) จากภายนอกสถาบัน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับบุคลากรของสํานักที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 

     2.1  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโปรแกรม Microsoft Word 2010 
     2.2  การจัดให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐานด้าน IT 

“MOS Certificate”  
3.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านไอที โดยมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ที่เป็นบุคลากร

ของสํานักเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะ ร่วมแบ่งปันความรู้ ให้แก่บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ บุคลากรของสํานัก บุคลากรของสถาบัน และบุคคลทั่วไปภายนอกสถาบัน ซึ่งมีกิจกรรมที่
ดําเนินการดังนี้ 

     3.1  การจัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิทัลในองค์กรให้แก่บุคลากร 
           ของสํานัก 
     3.2  การจัดโครงการให้บริการวิชาการให้แก่บุคลากรของสถาบัน 
     3.2  การจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไปภายนอกสถาบัน 
4.  โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT  โดยเชิญผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ที่เป็นบุคคล 

ภายนอกมาเป็นวิทยากรมาร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสํานัก บุคลากรของสถาบัน และบุคคลทั่วไปภายนอกสถาบัน  
ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 

      4.1  การจัดกิจกรรม ITC พบประชาคม 
      4.2  การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านไอที (IT Forum) 
      4.3  การจัดทําจดหมายข่าว (iNEWS) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านไอที 
      4.4  การจัดกิจกรรม Webmaster’s Day 

ทั้งนี้ การจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม นําความรู้ความสามารถที่ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ ซึ่งสํานักได้มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือนต่อสถาบันด้วยแล้ว  (สกอ. 7.2 -3.2)   
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) 

สํานักได้มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด อาทิ 

1. สํานักมีการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว ซึ่งเป็นการทํางานจากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ไว้ในระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) ผ่านเว็บไซต์ KM-ISEC (สกอ.7.2-4.1) ซึ่งบุคลากรภายในสํานัก 
บุคลากรภายนอกสํานัก และบุคคลทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีและนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (สกอ.7.2-4.2)  

2. สํานักได้ดําเนินการเปิดห้อง ITC Guru ในระบบ ICS (Message Boards) (สกอ.7.2-4.3)  
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้าน IT ร่วมกัน   

3. การทําจดหมายข่าวของสํานัก (iNEWS) (สกอ.7.2-4.4) ในปีการศึกษา 2556 มีจํานวน 3 
ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 07 เดือนกันยายน 2556  ฉบับที่ 08 เดือนมีนาคม 2557 และฉบับที่ 09 เดือน
กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน IT ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน โดยส่งจดหมายข่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.7.2-4.5) 

4. การรวบรวมประเด็นความรู้ ต่าง ๆ จากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย  และการจัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการวิธีการและเทคนิคในการเขียน
เอกสารคู่มือการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น เผยแพร่ไว้ในระบบการสื่อสารภายใน (ICS) (สกอ.7.2-4.6) 

5. การทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ หรือเคล็ดลับต่าง ๆ (สกอ.7.2-4.7) 

6. การจัดทําเนื้อหาในคอลัมน์ IT Update ของบุคลากรสํานัก ซึ่งเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ในจุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change ในปีการศึกษา 2556  
มีจํานวน 5 ฉบับ  ประกอบด้วยจุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change ฉบับที่ 3/2556   
ฉบับที่ 4/2556 ฉบับที่1/2557 ฉบับที่ 2/2557 และฉบับที่ 3/2557 (สกอ.7.2-4.8) โดยเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันได้ทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ ICS และเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของสถาบัน www.km.nida.ac.th เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่ดีของ
สํานักที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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     เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สํานักจัดสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
ในปีการศึกษานี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น  
  1.  การจัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิทัลในองค์กร ให้แก่บุคลากรของสํานัก 
โดย มี บุคลากรของสํ านักที่ เ ป็นผู้ มี ความ รู้  ความ เชี่ ยวชาญ  เป็น วิทยากร ถ่ายทอดความ รู้  
ทั้งนี้ ในการจัดอบรมครั้งนี้สํานักได้พิจารณาจากการดําเนินงานตามสภาพความเป็นจริงในหน่วยงานที่แต่
ละวันหน่วยงานได้มีการใช้เอกสารที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษจํานวนมาก เช่น แบบฟอร์มขอรับบริการ 
แบบฟอร์มสํารวจความพึงพอใจ แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น คณะทํางานการจัดการความรู้
ของสํานักจึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นที่จะลดการใช้กระดาษและพื้นที่การจัดเก็บเอกสารในสํานัก  
จึงเห็นสมควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสํานักในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิทัลในหน่วยงาน โดยริเริ่มจัดทําแบบฟอร์มดิจิทัล
เกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษานี้เป็นลําดับแรกก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบสามารถที่จะ
ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ และให้บุคลากรของสํานักนําแบบฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงต่อไป (สกอ.7.2-5.1) 

          2.  การจัดโครงการ Webmaster’s Day ซึ่งเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใน
การจัดทําเว็บไซต์หน่วยงาน ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันที่เป็นผู้จัดทําเว็บไซต์
หน่วยงาน โดยมีบุคลากรของสํานักที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใน
การจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป (สกอ. 7.2-5.2) 

  3.  การจัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word และเทคนิคการจัดรูปเล่ม
เอกสาร ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบัน โดยมีบุคลากรของสํานักที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสอบผ่านประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐาน “MOS Certificate” เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และฝึกทักษะในการปฏิบัติในโครงการ (สกอ.7.2-5.3) โดยสํานักได้จัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคคลทั่วไปสามารถที่จะ download ไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแล้ว (สกอ.7.2-5.4) 
        
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 5 ข้อ  5 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
สกอ.7.2-1.1 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานัก ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่   

29 สิงหาคม 2556 
สกอ.7.2-1.2 แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557 
สกอ.7.2-2.1   ใช้เอกสารร่วมกับ 7.2-1.2 
สกอ.7.2-3.1 ใช้เอกสารร่วมกับ 7.2-1.2 
สกอ.7.2-3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 

2557  (รอบ 6 เดือน) 
สกอ.7.2-4.1 ภาพหน้าจอการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM-ISEC 
สกอ.7.2-4.2 ภาพหน้าจอของระบบ MES ในการสืบค้นข้อมูล 
สกอ.7.2-4.3 ภาพหน้าจอห้อง ITC Guru ในระบบ ICS 
สกอ.7.2-4.4 จดหมายข่าว iNEWS   
สกอ.7.2-4.5 ภาพหน้าจอเว็บไซต์สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.2-4.6 ภาพหน้าจอการเผยแพร่คู่มือในระบบ ICS 
สกอ.7.2-4.7 แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก 
สกอ.7.2-4.8 จุลสารการจัดการความรู้ระดับสถาบัน NIDA KM: WISDOM for Change           
สกอ.7.2-5.1   โครงการอบรมการประยุต์ใช้แบบฟอร์มดิจิทัลในองค์กร 
สกอ.7.2-5.2   โครงการ Webmaster’s Day  
สกอ.7.2-5.3   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word  และเทคนิคการจัดรปูเล่มเอกสาร 
สกอ.7.2-5.4   เอกสารประกอบการฝึกอบรม http://itc.nida.ac.th/mos/      
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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สถาบันได้ดําเนินการการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุตามนโยบายและแผนงานของ
สถาบัน โดยมอบหมายให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถาบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี  รวมทั้งบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันที่ได้
กําหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2556 สํานักมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สํานักมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารของ
สถาบัน และกลุ่มผู้บริหารที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สถาบัน ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2554  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองความ
ต้องการการใช้งานตามลําดับความสําคัญ กําหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
รับทราบความต้องการใช้เทคโนโลยีของสถาบัน รวมท้ังให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายของกองทุน (สกอ. 7.3-1.1 และ สกอ. 7.3-1.2) 

1.2 สํานักได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน  
พ.ศ. 2557 - 2560 (สกอ.7.3-1.3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของสถาบัน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT ในระดับต่าง ๆ เช่นแผนแม่บท ICT ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557- 2561  แผนแม่บท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559   
แผนกลยุท ธ์  4  ปี  พ .ศ . 2556–2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (สกอ . 7 .3–1 .4 )   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (พ.ศ. 2551 – 2565) (สกอ.7.3–1.5) ตลอดจนเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
บุคลากร และนักศึกษาภายในสถาบัน   

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. จัดหา พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย การอบรม และการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 ทั้งนี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มีการกําหนดโครงการ ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดของโครงการ ทรัพยากร
สารสนเทศ และงบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนบรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
8/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 (สกอ.7.3–1.6) และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 (สกอ.7.3–1.7) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารและการตัดสินใจโดยนําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ มาสร้างเป็นสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ ยว กับเรื่ องที่ เ ป็นพันธกิจของสถาบันไ ด้อย่ างครบถ้วน  ทั้ ง ด้านการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่ งระบบสารสนเทศต่าง ๆ  นั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน  
(สกอ.7.3-2.1) ดังนี้  

1. ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านการปฏิบัติงาน (Operation Systems) ได้แก่  
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System)  
- ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (PBS: Project & Budget Management 

System) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS: Quality 

Assurance  Information System) 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) 
- ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) 
- ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS: Attendance Tracking System) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา 
- ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) 
- ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) 
- ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ระบบจัดเก็บสถิติการใชง้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS: Human Resource Information 

System) 
- ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (SMS: Strategy Management System) 
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- ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF: Thai Qualifications 
Framework)  

2. ระบบสารสนเทศด้านบริการเทคโนโลยี ได้แก่ 
- ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา 
- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES: Monitoring & Evaluation 

System) 
- ระบบโควตาการพิมพ์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และระบบโควตาการพิมพ์

ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
3. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่ 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (ICS: Internal Communication System) 
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting: Electronics Meeting) 

4. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems) 
ได้แก่ 

- ระบบคลังข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive Information Systems) หรือ  

(BI: Business Intelligence) 
นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาบันได้เล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยทําให้เกิด

ประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  จึงได้สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยี (สกอ.7.3-2.2) และ
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนที่ช่วยในการ
ผลักดันงานด้านนี้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.3-2.3) โดยในปีงบประมาณ 2557  
สํานักได้ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์และปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบัน โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ต่าง ๆ จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  
(QAIS: Quality Assurance Information System)  2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
(MIS: Management Information System)  และ 3) ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Reservation System)  ซึ่งได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม 2557 โดยวิธีการแจกแบบ
สํารวจไปยังผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการบันทึกข้อมูลในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ (สกอ.7.3-3.1) เพื่อนําผลจาก
การสํารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป (สกอ.7.3-3.2) 

นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถติดต่อแจ้งปัญหาและความ
ต้องการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไขระบบไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตลอดเวลา  เพื่อนํามา
พิจารณาความเป็นไปได้ในการดําเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ  
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ในส่วนระบบ QAIS มีการจัดประชุมระหว่างกองแผนงาน และผู้ใช้งานระบบเป็นประจําทุก  
3-4 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ตลอดจนแจ้งปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเพื่อให้
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศนําไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน และได้มี
การรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ QAIS ในการประชุมทุกครั้ง (สกอ.7.3-3.3) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ระบบดังกล่าว เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(สกอ.7.3-4.1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจากผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 เมษายน 
2557 (สกอ.7.3-4.2) ซึ่งสํานักได้มีการมอบหมายผู้ดูแลระบบสารสนเทศในการประสานงานกับผู้ใช้งาน
ระบบและดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ เช่น 

1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  
 (QAIS: Quality Assurance Information System) 

• ปรับปรุงการแสดงหน้าจอให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
• เพิ่มเครื่องมือในการออกรายงานให้กับผู้ใช้งานระบบ 
• การเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมจากระบบติดตามการเข้าร่วม

กิจกรรมและระบบจองใช้ทรัพยากร  ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว 

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) 
• แนะนําวิธีการในการ Export file ให้กับผู้ใช้ระบบและสอบถามความต้องการ

เพิ่มเติม  ซึ่งผู้ใช้งานระบบยังไม่ต้องการปรับรายงาน ณ ปัจจุบัน 
3) ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) 

• ปรับปรุงโปรแกรมค้นหาข้อมูลและการแสดงผลการยืนยันการจองให้ใช้เวลาน้อยลง  
• วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบกับ Browser รุ่นใหม่ ๆ 
• ตรวจสอบการแสดงผลการยืนยันของข้อมูล 
• ปรับลดขั้นตอนในการจอง 

 นอกจากการปรับแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
แล้ว  ยังได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้มีการแจ้งติดต่อให้
ดําเนินการตลอดปีการศึกษาด้วย  
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  เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการสง่ข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
ตามที่กําหนด 

สํานักมีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  
- การจัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

(CHE QA online) (สกอ. 7.3–5.1)   ซึ่งดําเนินการโดยกองแผนงาน   
- การจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษาและหลักสูตร  บุคลากร  และการเงิน ผ่านระบบเครือข่ายตรง

ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง และตามกําหนดระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ 
(สกอ. 7.3–5.2)   ซึ่งดําเนินการโดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

1) ด้านนักศึกษาและหลักสูตร จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2556 

2) ด้านบุคลากร จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 
3) ด้านการเงิน จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. เมือ่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 

 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 5 ข้อ  5 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.3-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 853/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 
สกอ.7.3-1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยี พ.ศ. 2554 
สกอ.7.3-1.3 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560  
สกอ.7.3-1.4 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.3-1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 – 

2565      
สกอ.7.3-1.6 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
สกอ.7.3-1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2556  
สกอ.7.3-2.1 เอกสารแสดงข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน 
สกอ.7.3-2.2 รายละเอียดงบประมาณของสํานักจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของสํานักประจําปี

งบประมาณ 2557 
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สกอ.7.3-2.3 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สกอ.7.3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สกอ.7.3-3.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน ประจําปี

การศึกษา 2556 
สกอ.7.3-3.3 รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลระบบ QAIS  
สกอ.7.3-4.1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 
สกอ.7.3-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2557 
สกอ.7.3-5.1 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

(CHE QA online)  ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สกอ.7.3-5.2 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษาและหลักสูตร  บุคลากร  และการเงิน ผ่าน

ระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบการบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงของสํานักและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  (สกอ . 7 . 4 -1 . 1  และสกอ . 7 . 4 -1 . 2 )  ซึ่ งประกอบด้ วยผู้ บ ริ ห า รประจํ าสํ านั ก  
ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานัก และบุคลากรของสํานักในระดับหัวหน้ากลุ่มงานเป็น
คณะกรรมการ โดยมีผู้อํานวยการสํานักเป็นประธาน และมีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานัก ผ่านที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานักที่มีวาระเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักทุกครั้ง (สกอ.7.4-1.3)  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

− ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่) 

− ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
− ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
− ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
− ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
− ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
− อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันวิเคราะห์และระบุความ

เสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยนําจุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557)    ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของสถาบันและสํานัก เพื่อนําไปสู่การประเมินโอกาสผลกระทบและ
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จัดลําดับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงประเภทกลยุทธ์การเงิน การปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
เหตุการณ์ (สกอ.7.4-2.1 และสกอ.7.4-2.2)  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง  รวมถึงจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 ในการประชุม
ผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 (สกอ.7.4-3.1)  โดยพิจารณาจากมิติ
ของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่าและสามารถเรียงตามลําดับความเสี่ยงได้ ดังนี้  

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 

โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ผลคูณ 
(1-25) 

1. มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านกลยุทธ์ และด้าน
ปฏิบัติงาน 

5 5 25 

2. การหยุดชะงักการทํางานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทรัพยากร 4 5 20 

3. รายได้และเงินทุนของสถาบัน
กับความสามารถในการแข่งขนั 

ด้านการเงิน 3 2 6 

4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

ด้านปฏิบัติงาน 2 2 4 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ

ตามแผน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ของสํานัก โดยได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และระยะเวลาในการดําเนินงาน พร้อม
ทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่เป็นมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 
(สกอ.7.4-4.1)   

ทั้งนี้ สํานักได้แจ้งให้บุคลากรของสํานักได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนด (สกอ.7.4-4.2) ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักได้ผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 (สกอ.7.4-4.3) และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว (สกอ.7.4-
4.4) 

นอกจากนี้ สํานักได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
ป้องกันการกู้คืน และการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ
แผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการ
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ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (สกอ .7.4-4.5) และสภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 แล้ว (สกอ.7.4-4.6) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ซึ่งมีหน้าที่กํากับติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก มีการรายงานคว ามก้าวหน้า สรุปผลการ
ดําเนินงาน และประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (สกอ.7.4-5.1) และการประชุมครั้งที่ 3/2556  เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ.7.4-5.2) ตามลําดับ 
 นอกจากนี้ สํานักได้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (สกอ.7.4-5.3)   

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา

สํานัก หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2556 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 (สกอ.7.4-6.1) และที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  (สกอ.7.4-6.2) เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณา 
และที่ประชุมผู้บริหารสํานักได้มีข้อเสนอแนะให้สํานักปรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยให้เพิ่ม
ประเภทความเสี่ยง “ด้านการปฏิบัติงาน ในความเสี่ยงที่ 3  บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้หรือจํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน”  ซึ่งสํานักได้นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหาร
ประจําสํานักดังกล่าว มาประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (สกอ.7.4-6.3)  

สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักมีการเสนอรายงานต่อที่
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2556 (สกอ.7.4-6.4) ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยไม่มีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เนื่องจากสํานักสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนและ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามในการจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สกอ.7.4-6.5) สํานักได้มีการ
ปรับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่
ประชาคมของสถาบัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก
ของสถาบัน ให้สามารถดําเนินตามแผนไปได้อย่างต่อเนื่องหากมีกรณีฉุกเฉินใด ๆ เกิดขึ้น  
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ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 6 ข้อ  6 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.4-1.1  คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 10/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สกอ.7.4-1.2 คําสั่ งสํ านัก เทคโนโลยีสารสนเทศที่  12/2555 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  2555 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม  
สกอ.7.4-1.3  แฟ้มรายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก  
สกอ.7.4-2.1  แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.7.4-2.2  รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 
สกอ.7.4-3.1 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-2.2 
สกอ.7.4-4.1  ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-2.1 
สกอ.7.4-4.2  รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก  
สกอ.7.4-4.3  ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-2.2 
สกอ.7.4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2556  
สกอ.7.4-4.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
สกอ.7.4-4.6 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556  เมื่อวันที ่13 

พฤศจิกายน 2556 
สกอ.7.4-5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 

2556 
สกอ.7.4-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556 
สกอ.7.4-5.3  ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-4.6 
สกอ.7.4-6.1  ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-5.2 
สกอ.7.4-6.2 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
สกอ.7.4-6.3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.7.4-6.4 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-4.6 
สกอ.7.4-6.5   แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557   
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องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

สํานักเป็นหน่วยงานสนับสนุนของสถาบันที่มีภารกิจหลักทางด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ข้อที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สํานักได้มีการบริหารเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรมาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ (เฉพาะทางด้าน
การเงิน) 

1.1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน 
1.3 แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี มีหน้าที่ (เฉพาะทางด้านการเงิน) 
2.1 รับทราบความต้องการใช้เทคโนโลยีของสถาบัน 
2.2 กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการการใช้งานตามลําดับ

ความสําคัญของสถาบัน 
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
2.4 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน 
2.5 จัดทําแผนระบบสารสนเทศของสถาบัน 
2.6 แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

3. คณะกรรมการประจําสํานัก มีหน้าที่ 
3.1 วางระเบียบปฏิบัติภายในคณะหรือสํานักด้วยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
3.2 กําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอสภาสถาบัน 
3.3 จัดดําเนินการสอบไล่หรือทดสอบ 
3.4 รับปรึกษาและให้ความคิดเห็นแก่คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานักในกิจการของคณะหรือ

สํานัก 
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 ทั้งนี้ สํานักได้มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สกอ.8.1-1.1) ที่ใช้ร่วมกับสถาบันโดยมีแผนงาน/
โครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบัน จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน

การเงินอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนโดยกําหนดงวด
เวลาของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สกอ.8.1-1.2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
และมีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
(สกอ.8.1-1.3) เพื่อการติดตามการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามแผนและรวดเร็วย่ิงขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร  
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 1. สํานักมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน 
และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสํานักที่สถาบันมอบหมาย  ตามระเบียบสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้ 

1.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสํานักการศึกษา 
ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2552 (สกอ.8.1-2.1) 

 กําหนดประเภทรายรับของกองทุน ประกอบด้วย 
 (1)  เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
 (2)  เงินได้จากการให้บริการของสํานักโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 (3)  เงินอุดหนุนจากสถาบัน 
 (4)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (5)  ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
 (6)  ค่าธรรมเนียมจากการฝึกอบรม 
  
1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2554 (สกอ.8.1-2.2) 
 กําหนดประเภทรายรับของกองทุน ประกอบด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยีจากการลงทะเบียนของนักศึกษา 
 (2)  เงินได้จากการให้บริการของสํานักโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 (3)  เงินอุดหนุนจากสถาบัน 
 (4)  เงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน 
 (5)  ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
 (6)  เงินกองทุนของกองทุนศูนย์เทคโนโลยี 
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 2. สํานักมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 
2.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศกําหนดให้รายรับของเงินกองทุน จะนํามาใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
(2)  การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) การบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา 

และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
(4)  การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
(5)  การพัฒนาบุคลากรของสํานัก 
(6)  ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนผู้บริหาร 
(7)  สวัสดิการของบุคลากร 
(8)  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
(9)  ค่าเลี้ยงรับรอง 
(10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

2.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
กําหนดให้รายรับของเงินกองทุน จะนํามาใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 (1) การบริหารงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
การศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
สําหรับงานบริการส่วนกลาง 

 (3) การผลิตและจัดหาสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารของสถาบัน 

 (4) การพัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน การบริหาร  
และการให้บริการส่วนกลาง 

 (5) การบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา  
และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

 (6) การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเครื่องใช้  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 (7) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (8) ค่าสมนาคุณ 
 (9) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ นอกเวลา

ราชการ 
 (10) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 (11) จัดสรรให้แก่กองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 25 ของรายรับ 

ค่าเทคโนโลยี แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 
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3. สํานักมีแนวทางการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง (สกอ.8.1-2.3)  เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของแต่ละแหล่งเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  
และสํานักได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานสถานะทางการเงินงบประมาณ เงินรายได้ 
งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และงบกองทุนสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานัก และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  

 
 เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ

การพัฒนาสํานัก และบุคลากร 
 สํานักมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณเงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 (สกอ.8.1-3.1) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2556 
(สกอ.8.1-3.2)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556-2560 (สกอ.8.1-3.3) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสํานัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สํานักมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่  

1) การประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 (สกอ.8.1-4.1)   
2) การประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ.8.1-4.2) ตามลําดับ  และ     
3) ได้จัดทํารายงานสถานะการเงินงบประมาณต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แก่ เงิน

งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินกองทุน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ.8.1-4.3) 

นอกจากนี้ได้มีการรายงานสถานะการเงินในแต่ละแหล่งเงินของสํานักผ่านที่ประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-4.4) 
- ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมือ่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-4.5) 
- ที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 

(สกอ.8.1-4.6) และได้มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 (สกอ.8.1-4.7) ซึ่งมีการดําเนินการตรวจสอบบัญชีโดยจัดทํารายงานผลการ
สอบบัญชีเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ประจําปี 2556 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 (สกอ.8.1-4.8)  
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  เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้บริหารสํานักสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้จากระบบ MIS ได้ตลอดเวลา (สกอ.8.1-
5.1) 

2. มีการพยากรณ์รายรับ-รายจ่าย และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อขอตั้งงบประมาณประจําปี 
พ .ศ . 2557 ของงบรายได้ งบกองทุนสํานัก และงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.2) ที่
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.3) 
และที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันทึ่ 21 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.4) 

3. มีการจัดทําสถานะการเงิน รายงานรายรับ – รายจ่ายของงบรายได้ (สกอ.8.1-5.5)  
งบกองทุนสํานัก งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2556 (สกอ.8.1-5.6) ที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2556 (สกอ.8.1-5.7)     

4. มีการจัดทํารายงานรายรับรายจ่ายและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษายัอนหลัง 
5 ปี ของงบกองทุนพัฒนเทคโนโลยี (สกอ .8.1-5.8) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก  
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.9) และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันทื่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.10) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

สํานักมีการดํา เนินการตรวจสอบผลการดํา เนินงานโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบัน เป็นประจําทุกปี และสถาบันมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของสํานักอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.8.1-6.1) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
และนําข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1.  สํานักมีการรายงานสถานะการเงินงบประมาณต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(สกอ.8.1-7.1) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  
(สกอ. 8.1-7.2) ที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  
(สกอ.8.1-7.3) ที่ประชุมบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2556  
(สกอ.8.1-7.4) และที่ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2556 (สกอ.8.1-7.5)  

2.  สํานักมีการรายงานผลตอบแทนการลงทุน  และแนวทางการลงทุนของสถาบัน  
(สกอ.8.1-7.6) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และกองทุนสํานัก  
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 (สกอ.8.1-7.7)  
  3.  สํานักมีการจัดทํารายการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2556  
และงบประมาณเหลือจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์ (สกอ.8.1-7.8) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
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งบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2556 (สกอ.8.1-7.9)   
  4.  สํานักมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนของทุกแหล่งเงิน  (สกอ.8.1-7.10) 
และรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.8.1-7.11)   
เสนอที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  (สกอ.8.1-7.12)  
และที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (สกอ 8.1-7.13)  
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารสามารถติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการกําหนดแผนการดําเนินงานต่าง ๆ  
ต่อไปได้ 
 
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 7 ข้อ  7 ข้อ  
ผลการดําเนินงาน 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.8.1-1.1  แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
สกอ.8.1-1.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
สกอ.8.1-1.3  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.8.1-2.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสํานักการศึกษา 

ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2552 
สกอ.8.1-2.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2554 
สกอ.8.1-2.3 ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง 
สกอ.8.1-3.1  เอกสารการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบรายได้ งบกองทุนสํานัก งบกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 
สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.8.1-3.3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
สกอ.8.1-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2556 
สกอ.8.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556  
สกอ.8.1-4.3 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.8.1-4.2 
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สกอ.8.1-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

สกอ.8.1-4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

สกอ.8.1-4.6 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  
สกอ.8.1-4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2557 
สกอ.8.1-4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2557  
สกอ.8.1-5.1 ภาพหน้าจอระบบ MIS 
สกอ.8.1-5.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.5 
สกอ.8.1-5.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.4 
สกอ.8.1-5.4 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
สกอ.8.1-5.5 รายงานสถานะการเงินของงบรายได้ งบกองทุนสํานัก และงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
สกอ.8.1-5.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.6  
สกอ.8.1-5.7 ใช้เอกสารรว่มกับ สกอ.8.1-4.2 
สกอ.8.1-5.8 รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี  
สกอ.8.1-5.9 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-5.4 
สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในจากสํานักงานตรวจสอบภายใน สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.8.1-7.1  รายงานสถานะการเงินงบประมาณต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สกอ.8.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.6  
สกอ.8.1-7.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2  
สกอ.8.1-7.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.4 
สกอ.8.1-7.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.5 
สกอ.8.1-7.6  รายงานผลตอบแทนการลงทนุ และแนวทางการลงทุนของสถาบัน 
สกอ.8.1-7.7 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 
สกอ.8.1-7.8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุ และงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์  
สกอ.8.1-7.9 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-7.7 
สกอ.8.1-7.10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนของทุกแหล่งเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สกอ.8.1-7.11 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน ของทกุแหล่งเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
สกอ.8.1-7.12 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.6  
สกอ.8.1-7.13 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2  
 
 
 



 

SAR ประจําปีการศึกษา 2556 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 79 

 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของสํานัก และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
สํานักมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสํานัก โดยสํานักมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสํานัก  

และบุคลากรของสํานัก ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่ าง ต่อเนื่ อง  โดยคณะกรรมการชุดนี้ทํ าหน้าที่ ในการวางนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแลในการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.9.1-1.1)  

2. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทําหน้าที่ตรวจและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานัก (สกอ.9.1-1.2)  

3. มีแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ ชัดเจน  
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.9.1-1.3) และคู่มือการ
จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินการตามที่สถาบันกําหนด (สกอ.9.1-1.4)  

4. มีการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 และ
ดําเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด (สกอ.9.1-1.5) 

5. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 องค์ประกอบ (สกอ.9.1-1.6) ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทกุระดับของสํานัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

6. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.9.1-1.7) 
7. มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ดําเนินการประจํา

โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักในทุกปี
การศึกษา (สกอ.9.1-1.8) 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสํานัก 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักได้มีการทบทวนนโยบายและให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจําสํานัก   
เพื่อรับทราบผลการประเมินการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา (สกอ.9.1-2.1) และเพื่อให้มีแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้กําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.9.1-2.2) และประกาศให้บุคลากรของสํานักทราบ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วกัน (สกอ.9.1-2.3) พร้อมทั้งได้ส่งบุคลากรของสํานักเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันจัดขึ้น โดยเข้ารับการอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ปีการศึกษา 
2556” จัดโดย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (สกอ.9.1-2.4)  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพได้ทราบถึงความสําคัญในการกรองข้อมูล
ผ่านระบบ CHE QA  และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกันทั้งสถาบัน เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลจาก
ส่วนกลางร่วมกัน  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องสํานัก 

 สํานักได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก (สกอ.9.1-3.1) ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) 
3. ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด (Service Time)  
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
สํานักมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้  
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก (สกอ.9.1-4.1) คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.9.1-4.2) และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับสํานัก (สกอ.9.1-4.3) 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ QAIS และการบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
เรื่อง   “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System)  ปีการศึกษา 2556” ซึ่งจัดโดยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (สกอ.9.1-4.4) 

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 (สกอ.9.1-4.5) ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา (สกอ.9.1-4.6) และได้รายงานในระบบ CHE QA 
Online  

4. สํานักได้นําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงผลการดําเนินงาน (สกอ.9.1-4.7) โดยจัดทําเป็นแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งการกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ
ของสํานัก ตามกระบวนการ PDCA (สกอ.9.1-4.8) 

5. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.9.1-4.9) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

สํานักมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา    
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  กําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรของสํานักทุกคนเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา รวมทั้งแนวทางเสริมจุดแข็ง จากคณะกรรมการประเมิน เพื่อนําไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของแต่ละกลุ่มงาน 

-  มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555 ต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  (สกอ.9.1-5.1) 

-  มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
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พ .ศ .2557 (สกอ .9 .1-5 .2)  โดยกําหนดมาตรการ/โครงการ  พร้อมทั้ งผู้ รับผิดชอบที่ ชัด เจน  
ซึ่งมาตรการ/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สกอ.9.1-5.3) ทั้งนี้ การกําหนดค่าเป้าหมาย
ในแต่ละตัวบ่งชี้ ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บั ติงานจะพิจารณาค่าเป้าหมายที่ เ ป็นการพัฒนา 
การดําเนินงานของสํานักในรอบปี หรือมีค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วย (สกอ.9.1-5.4)  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการการดําเนินงานในระดับสํานักและสถาบัน 

-  มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบในแต่ละ
มาตรการ/โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมผู้บริหารสํานักทุกเดือน                 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสํานัก และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน (สกอ.9.1-5.4) ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานและพิจารณาปัญหา/อุปสรรคที่อาจส่งผลให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย และ
ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

-  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ในรอบ 6 เดือน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การดําเนินงานและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน (สกอ.9.1-5.5) ซึ่งผลการดําเนินงานของ
สํานักในรอบ 6 เดือน เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกตัวช้ีวัด 

นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พบว่า ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
จํานวน 44 ตัวช้ีวัด จากจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 44 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงนับได้ว่าสํานักมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทัง้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

สํานักเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานตอบสนองพันธกิจของสถาบันด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น สถาบันจึงได้มอบหมายให้สํานักดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว จํานวน 5 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ (สกอ.9.1-6.1)  โดยสํานักมีระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ ซึ่งสํานักได้ใช้
ระบบ QAIS และระบบ CHE QA ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสถาบันและเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (สกอ.
9.1-6.2  และ สกอ.9.1-6.3)  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการประกันคณุภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสาํนัก 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร
ภายในสถาบัน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจใน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดย
การแจกแบบสํารวจไปยังผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการบันทึกข้อมูลในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ  (สกอ.9.1-7.1) 
และ 2) แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแจก
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แบบสํารวจไปยังผู้รับบริการภายหลังการให้บริการแล้วเสร็จ (สกอ.9.1-7.2) และสํารวจแบบออนไลน์โดย
ผ่าน Google docs (สกอ.9.1-7.3) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยสํานักมีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมการให้บริการประเภทต่าง ๆ ของสํานัก และขยายกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ทําการสํารวจความคิดเห็นนอกเหนือจากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 
 ทั้งนี้ สํานักได้นําผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักรวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทําแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํ านักรายงานต่อที่ ประชุมผู้ บริ หารสํ านัก  ครั้ งที่  4/2557 เมื่ อ วันที่  1  พฤษภาคม  2557  
(สกอ.9.1-7.4) และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2557 (สกอ.9.1-7.5)   
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สํานักและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 สถาบันได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สกอ.9.1-8.1)  โดยในปีการศึกษา 
2556  สํานักได้ส่งบุคลากรของสํานักเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันจัดขึ้น
ดังนี้ 

-  การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้ใหม่ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2557   
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
(สกอ.9.1-8.2)   

-  การเข้ารับการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) จัดโดยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 (สกอ.9.1-8.3)  

-  การเข้าร่วมประชุมช้ีแจงแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
(สกอ.9.1-8.4) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 สํานักได้จัดทํางานวิจัยและแนวปฏิบิตที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
ดังนี้ 
 1. การจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก  ซึ่งสามารถนําผลของการ
วิจัยมาใช้วิเคราะห์เพื่อนําไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมใน  ตัวบ่งชี้ชนิดกระบวนการ และ
เป็นข้อมูลให้สถาบันพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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(สกอ.9.1-9.1) โดยมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน
และสํานัก (สกอ.9.1-9.2) 
 2.  การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
      2.1  การจัดทําคู่มือการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางทัศนีย์  อาดํา หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (สกอ.9.1-9.3) เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานด้านการจัดทํา SAR ในรอบปีการศึกษาของสํานัก ซึ่งได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าว
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลทั่วไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ NIDA 
KM (สกอ.9.1-9.4) 
 2.2  การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
        การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกรอบปีการประเมิน ในแต่ละรอบสํานักจําเป็นต้อง
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้ค่อนข้างมาก บางครั้งก่อให้เกิดความยุ่งยาก  
และเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งเป็นการสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ เช่น แฟ้มเอกสาร  
กระดาษ ฯลฯ และอาจส่งผลให้มีเอกสารสูญหายหรือกระจัดกระจายระหว่างการประเมินได้ สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยกลุ่มงานแผนและพัฒนา จึงได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของสํานักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในแต่ละตัวบ่งชี้สามารถนําเอกสารข้อมูลผลการดําเนินงานและไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงประกอบ 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บเข้าสู่ระบบได้ตลอดปีการศึกษา โดยจัดเก็บไว้ในระบบการสื่อสารภายในของสํานัก 
(ICS/Files/เอกสารส่วนรวม/เอกสารภายใน ITC-กลุ่มงานแผนและพัฒนา/เอกสารหลักฐาน SAR ของ
สํานัก/SAR 2556) อีกทั้ง เป็นการอํานวยความสะดวกในการตรวจดูเอกสารอ้างอิงของผู้บริหารสํานักและ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งก่อนการตรวจประเมินและระหว่างการตรวจประเมินโดยเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์ได้ทางระบบ ICS ด้วยแล้ว (สกอ. 9.1-9.5)  
   
ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 9 ข้อ  9 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.9.1-1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สาํนัก 
สกอ.9.1-1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.9.1-1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สกอ.9.1-1.4 คู่มือการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สกอ.9.1-1.5 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก  ประจําปีการศึกษา 2556  
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สกอ.9.1-1.6 เอกสารเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก ตามองค์ประกอบ และตวั
บ่งชี้ที่สถาบันกําหนด 

สกอ.9.1-1.7 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
สกอ.9.1-1.8 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552-2555 
สกอ.9.1-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556 
สกอ.9.1-2.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประกาศ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 
สกอ.9.1-2.3  รายมือชื่อบุคคลากรรับทราบ หนังสือเวียนสํานัก ประกาศสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.9.1-2.4  รายงาน โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ปีการศึกษา 2556” 
สกอ.9.1-3.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-1.7 
สกอ.9.1-4.1  ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-1.1 
สกอ.9.1-4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก 
สกอ.9.1-4.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-1.2 
สกอ.9.1-4.4  ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-2.4  
สกอ.9.1-4.5  รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 
สกอ.9.1-4.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 

2556 
สกอ.9.1-4.7  รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 
สกอ.9.1-4.8  แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2557 
สกอ.9.1-4.9 เว็บไซต์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.nida.ac.th 
สกอ.9.1-5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2556 
สกอ.9.1-5.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-4.8 
สกอ.9.1-5.3   แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.9.1-5.4 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสํานักจํานวน 9 ครั้ง 
สกอ.9.1-5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2557 
สกอ.9.1-5.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ.2556 
สกอ.9.1-6.1  การลงนามตามคํารับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สกอ.9.1-6.2  ภาพหน้าจอระบบ QAIS 
สกอ.9.1-6.3  ภาพหน้าจอระบบ CHE QA 
สกอ.9.1-7.1  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สกอ.9.1-7.2  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สกอ.9.1-7.3 หน้าจอการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โดยผ่าน Google docs 

สกอ.9.1-7.4 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 
สกอ.9.1-7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่          

18 เมษายน 2557 
สกอ.9.1-8.1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สกอ.9.1-8.2   รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวบ่งชี้

ใหม่ตามเกณฑ์สกอ. ปีการศึกษา 2557 
สกอ.9.1-8.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-2.4 
สกอ.9.1-8.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.9.1-9.1  โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” 
สกอ.9.1-9.2 ภาพหน้าจอเว็บไซต์ของสถาบันและสํานัก 
สกอ.9.1-9.3  ใช้เอกสารร่วมกับ 9.1-1.4 
สกอ.9.1-9.4 ภาพหน้าจอเว็บไซต์ KM NIDA 
สกอ.9.1-9.5 ภาพหน้าจอระบบ ICS สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 10 
อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่10.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  
0.00 – 1.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.51 – 2.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.51 – 3.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.51 – 4.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.51 – 5.00 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักได้จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (10.1-1.1) และมีการปรับปรุงตัวช้ีวัด วิธีการเก็บข้อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัววัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมทั้งกําหนดกรอบ
เวลาในการดําเนินงานในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   สํานักมีปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดําเนินงาน โดยมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System: 
MES) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง  ระบบทําให้บุคลากร
สามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารสามารถรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
ปริมาณงาน และระบบยังช่วยในการออกชุดแบบสอบถาม (10.1-1.2) ให้ผู้รับบริการกรอกหลังเจ้าหน้าที่
ให้บริการเมื่อรับแจ้งปัญหาประจําวันในระบบได้ทันทีซึ่งทําให้ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างสะดวก รวดเร็ว  สามารถนํามาพัฒนางานบริการให้ดีย่ิงขึ้น 

ในปีการศึกษา 2556 ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง (10.1-1.3) ดังนี้ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 ครั้งทึ่ 2 ในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2556  

โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 
97 ชุด และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จํานวน 850 ชุด ได้คืนมา 732 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 86.12 

- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 
โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ และวิธีการสํารวจแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจํานวนรายการที่มีผู้รับบริการในระบบ MES มีจํานวน 687 รายการ มีผู้ตอบแบบสํารวจหลัง
การให้บริการเสร็จ จํานวน 241 ชุด คิดเป็นร้อยละ 35.08 และผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นนักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และบุคคลท่ัวไป มีจํานวน 2,553 คน มีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 
1,052 ชุด คิดเป็นร้อยละ 41.21 
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ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  
- บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 

2556 ครั้งที่ 2  มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
- บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 

2557 ครั้งที่ 1  มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  

- นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก  
ในปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ 
4.06 ตามลําดับ 

- นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก  
ในปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 
4.03  ตามลําดับ 
 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  
(10.1-1.4) 
 
ผลการประเมนิ 
 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน 4.26 4.26 4.16 4.16 
คะแนนอิงเกณฑ์ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

  
รายการหลักฐาน 
10.1-1.1 แผนการดําเนินงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.1-1.2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
10.1-1.3 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบปีการศึกษา 2556 (การสํารวจปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 และ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1) 

10.1-1.4 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 และ ปีงบประมาณ 2557  
ครั้งที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2   ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบรกิาร (response time) 
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  ร้อยละของรายการที่ได้ติดต่อกลับผู้รับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากได้รับแจ้ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 

 
ผลการดําเนนิงาน 

รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อกลับ (10.2-1.1) สรุปได้ดังนี้ 
รายการทีใ่ชเ้วลา 

<= 4 ชม. 
รายการทีใ่ชเ้วลา 

> 4 ชม. 
 
 

ประเภทงาน 

 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

1.  กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 556 551 99.10 43.42 5 0.90 0.39 
2.  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 326 316 96.93 24.90 10 3.07 0.79 

3.  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 277 267 96.39 21.04 10 3.61 0.79 
4.  กลุ่มงานบริการวิชาการ 59 59 100.00 4.65 - - - 
5.  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

51 50 98.04 3.94 1 1.96 0.08 

รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,269 1,243  97.95 26  2.05 
 
ผลการประเมนิ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 90  ร้อยละ ≥ 90  
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 97.54 ร้อยละ 97.54 ร้อยละ 97.95 ร้อยละ 97.95 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
10.2-1.1 รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES) “รายงานเวลาที่ใช้ในการตดิต่อกลับ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2557”  
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ตัวบ่งชี้ที ่10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 

 
ผลการดําเนนิงาน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการ  ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดระดับความยาก – ง่าย ของ
งานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.) 

งาน ระดับงา่ย 
(Easy) 

ระดับปานกลาง 
(Fair) 

ระดับยาก 
(Hard) 

1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ ≤ 10 > 10 - ≤ 16 > 16 - ≤ 28 
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ≤ 12 > 12 - ≤ 28 > 28 - ≤ 60 
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ≤ 12 > 12 - ≤ 20 > 20 - ≤ 36 
4. กลุ่มงานบรกิารวิชาการ ≤ 8 > 8 - ≤ 16 > 16 - ≤ 24 
5. กลุ่มงานนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ≤ 8 > 8 - ≤ 28 > 28 - ≤ 44 
หมายเหตุ :  1 วันทําการ เทา่กับ 8 ช่ัวโมง ไม่นับวันหยุดราชการ 

 
เวลาที่ใชใ้นการให้บริการจนแล้วเสร็จ สาํหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งได้จาก
ระบบ Helpdesk Service System  “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ” (10.3-1.1) 

รายการที่แก้ไขภายในเวลา
ที่กําหนด 

รายการทีใ่ชเ้วลาเกิน
กําหนด 

งาน รายการ
ทั้งหมด 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

1.   กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 557 552 99.10 43.46 5 0.90 0.39 
2.   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 326 322 98.77 25.35 4 1.23 0.31 
3.   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 277 275 99.28 21.65 2 0.72 0.16 
4.   กลุ่มงานบริการวิชาการ 59 59 100.00 4.65 - - - 
5.   กลุ่มงานกลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

51 49 96.08 3.86 2 3.92 0.16 

รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,270 1,257  98.98 13  1.02 
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ผลการประเมนิ 
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 90  ร้อยละ ≥ 90  
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 99.11 ร้อยละ 99.11 ร้อยละ 98.98 ร้อยละ 98.98 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
10.3 – 1.1   รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES) “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2557”  
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

3.1 ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีร้ายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปี
การศึกษา 2556 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น) 

คะแนนการ
ประเมนิ  

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

8 ข้อ   8 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

6 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น) 

คะแนนการ
ประเมนิ  

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ   9 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ 3.51 
คะแนน 

   4.16 คะแนน  4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการ
ตอบสนองกับผู้รับบริการ (response 
time) 

≥ 90%   ร้อยละ 97.95  5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

≥ 90%   ร้อยละ 98.98  5 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 
 

5 คะแนน 
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3.2 ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องค์ประกอบ ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

2 การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - -   

4 การวิจัย - - - - -   

5 การบริการวิชาการแก่สังคม - - - - -   

6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - -   

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะ 
ตัวบ่งชี้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

            

มาตรฐานที ่2 ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ละ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะ 
ตัวบ่งชี้สกอ.

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

 
ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจาํปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - - - -   

2. ด้านกระบวนการภายใน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะ 
ตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

 
ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน
การ 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       5.00 ดีมาก   

2.  มาตรฐานด้านการดาํเนนิการ
ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- - - - -   

4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะ 
ตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
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ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การ ดํา เนินงานต้องปรับปรุ ง

เร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

 
หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 4  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยคณะกรรมการประเมิน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 100  

SAR ประจําปีการศึกษา 2556 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รายงานผลการประเมิน 
                   5 สิงหาคม 2557 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 ตามท่ีสถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก ประจําปี
การศึกษา 2556 ตามคําสั่งสถาบันที่ 495/2557 สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปีการศึกษา 2556 (สิงหาคม 2556 – 
กรกฎาคม 2557) นั้น บัดนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2556 เสร็จสิ้นแล้ว และจากการตรวจประเมินปรากฏว่า 
สํานักมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ อันเนื่องมาจากความร่วมมือของบุคลากรของสํานักที่มี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกกิจกรรม 

สําหรับการบริหารและการจัดการ สํานักมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดีโดยนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ สํานักได้มีการเขียนรายงานที่ละเอียดอ่านแล้วทําให้คณะกรรมการฯมีความ
เข้าใจในการดําเนินงานในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป เช่น การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือที่มีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ   การกําหนดแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนเพื่อนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการหารายได้เพิ่มขึ้น 
การดึงผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสํานัก ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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4.1 วิธีประเมิน 
4.1.1) การวางแผนและการประเมนิ  

ก. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
กลุ่มงานแผนและพัฒนาได้ติดต่อประสานกรรมการทุกท่าน และได้ข้อสรุปกําหนดการตรวจเยี่ยม  

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญ 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ไปยังคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมเอกสารดังนี้  1) คําสั่งสถาบันที่ 495/2557 
สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
สํานัก ประจําปีการศึกษา 2556  2) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  
และ 3) แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2556 
 

ข. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรม

ตามกําหนดการคือ   
• ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 15 ท่าน  (รวมผู้แทนจากกลุ่ม

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงานจํานวน 2 ท่าน) 
• ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
• คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายงานและสรุปผลการประเมินต่อ

บุคลากรของสํานัก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 – 12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 39 ท่าน   (บุคลากรของสํานักจํานวน 34 ท่าน ผู้แทนจากกลุ่มงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงานจํานวน 2 ท่าน และคณะกรรมการประเมิน
จํานวน 3 ท่าน) 

 
ค. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคะแนนการประเมิน เสนอจุดแข็ง แนวทาง

เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้นําเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารของสํานัก 
 
4.1.2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 สํานักได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร Website ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์บางประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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4.2  ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4.2.1 ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
       

  
 

กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก 

       

   
 

ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    
        

ประเภทสถาบัน 

   ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี    
 

ผลการดําเนนิงาน (การประเมินตนเอง) ผลการดําเนนิงาน (โดยคณะกรรมการ) 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน         
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ  8 ข้อ 5   8 ข้อ 5   
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต           
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ  7 ข้อ 5   7 ข้อ 5   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ         
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5    7 ข้อ 5    

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5 ข้อ  5 ข้อ 5    5 ข้อ 5    

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ  5 ข้อ 5    5 ข้อ 5    
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SAR ประจําปีการศึกษา 2556 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ผลการดําเนนิงาน (การประเมินตนเอง) ผลการดําเนนิงาน (โดยคณะกรรมการ) 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ  6 ข้อ 5    6 ข้อ 5    
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ         
ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

7 ข้อ  7 ข้อ 5    7 ข้อ 5    

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ  9 ข้อ 5   9 ข้อ 5   

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณแ์ละจุดเน้น จดุเด่น         
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 ขึ้นไป

 4.16 4    4.16 4    

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนอง
กับผู้รับบริการ (response time) 

≥  
ร้อยละ 90

 97.95 5    97.95 5    

ตัวบ่งชี้ 10.3 รอ้ยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

≥  
ร้อยละ 90

 98.98 5    98.98 5    

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)   
ไม่รวมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และ จุดเน้น จุดเด่น 

   5.00   

       
หมายเหต:ุ 

1. ในช่องผลการดําเนินงาน ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือ
ระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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4.2.2 ตาราง ป2 ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องค์ประกอบ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

2 การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.2.3 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

            

มาตรฐานที ่2 ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.1, 
2.4, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1, 9.1 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.2.4 ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ประจาํปีการศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน 

การ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - -   

2. ด้านกระบวนการภายใน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1, 2.4, 
7.1, 7.3, 
7.4 และ 
9.1 

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 
7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.2.5 ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ประจําปกีารศึกษา 2556 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 

4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 และ 9.1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

      5.00 ดีมาก   

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลติบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - - -   

4)  ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

      - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
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ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.3   จุดเดน่/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงจาก
การประเมินของกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีความเข้มแขง็ของการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 

- เผยแพร่ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม
แผนแกส่าธารณะ 

- แสดงประสิทธิผลของการดําเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ นักศึกษาที่ 
ผ่าน MOS สามารถนําไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่องได้ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มอียู่ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ 
- ทําแผนการบรกิารวิชาการทั้งปีอย่าง

ต่อเนื่องนับแต่ต้นปี 

- ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือต่าง ๆ ทีส่ํานักมีแก่สาธารณะ 
อาทิ แสดงวิดีทัศน์ที่ตัดต่อจากเครื่องมือที่
ที่สํานักมีอยู ่

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมที่ชัดเจน 
 

- สามารถแสดงอัตราการเพิ่มผลผลิตที่มาก
ขึ้นเป็นลําดับ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง อาทิ 

SPSS, GIS 
 

- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอาจจะเริ่มจาก
ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สํานักมีการบรหิารจัดการที่ดีแล้ว 

 
- ด้านบุคลากร (ผู้เชี่ยวชาญ) สนับสนุน

งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรมีการสนับสนุนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ให้อยู่กับหน่วยงานนาน ๆ  

- เพิ่มบุคลากรในกลุ่มงานที่มคีวามเสี่ยง 
- สร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ เพื่อสร้างชื่อเสียง

แก่หน่วยงาน 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงินยังไม่ชัดเจน 
 
 

- สํานักควรมีการกําหนดแผนงานหรือ
โครงการที่ชัดเจนเพื่อนําทรัพยากรที่มีอยู่
มาใช้ในการหารายได้เพิ่มขึ้น เช่น การ
ฝึกอบรม หรือการจัดบริการวิชาการ
รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 

-  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษายังมีน้อย 
 
 
 
 

- ควรมีการดึงผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การเพิ่มบทบาทของนักศึกษาที่
เข้ามาช่วยงาน การดึงบุคคลภายนอกเข้า
มาเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ของสํานัก หรือ
การออกเดินสายรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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4.4  วิธีปฏบิัติท่ีดีหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรคข์ึ้น  
 สํานักมีวิธีปฏิบัติที่ดี และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

1.  การจัดทําคู่มือการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางทัศนีย์  อาดํา หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานด้านการจัดทํา SAR ในรอบปีการศึกษาของสํานัก ซึ่งได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลทั่วไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ NIDA KM  

2.    การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกรอบปีการประเมิน ในแต่ละรอบสํานัก
จําเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้ค่อนข้างมาก บางครั้งก่อให้เกิดความ
ยุ่งยาก และเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งเป็นการสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ เช่น แฟ้มเอกสาร  
กระดาษ ฯลฯ และอาจส่งผลให้มีเอกสารสูญหายหรือกระจัดกระจายระหว่างการประเมินได้ สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยกลุ่มงานแผนและพัฒนา จึงได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของสํานักที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้สามารถนําเอกสารข้อมูลผลการดําเนินงานและไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิง
ประกอบตัวบ่งชี้จัดเก็บเข้าสู่ระบบได้ตลอดปีการศึกษา โดยจัดเก็บไว้ในระบบการสื่อสารภายในของ
สํานัก (ICS/Files/เอกสารส่วนรวม/เอกสารภายใน ITC-กลุ่มงานแผนและพัฒนา/เอกสารหลักฐาน SAR 
ของสํานัก/SAR 2556) อีกทั้ง เป็นการอํานวยความสะดวกในการตรวจดูเอกสารอ้างอิงของผู้บริหาร
สํานักและคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งก่อนการตรวจประเมินและระหว่างการตรวจประเมินโดย
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์ได้ทางระบบ ICS ด้วยแล้ว  

3.   การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 
System) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสํานักใช้เป็นขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการของสํานักในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

• การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน 
• การมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร

ทุกระดับสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบได้
อย่างสะดวก และรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้การบริหารงานหรือโครงการต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

• การประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ประจําปี ในองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response time) 
- ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ภาคผนวก 
 

คณะผู้จัดทํา SAR (Self Assessment Report) 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาํนัก 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธาน 

(ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม)    
2. รองผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

(ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ) 
3. นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ     กรรมการ  
4. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธ์ุ     กรรมการ 
5. นางสุนิดา เตียธสิทธ์ิ      กรรมการ 
6. นายกรพรหม ถิระวัฒน์     กรรมการ 
7. นางสาวอรวรรณ สุขยาน ี     กรรมการ 
8. เลขานุการสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

(นางศิวพร   สาริสุต) 
9. นางทัศนีย์ อาดํา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




