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คํานํา 
 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดเร่ิมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)  เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2544 โดย
ในขณะนั้นสํานักมีพันธกิจเฉพาะดานการจัดการฝกอบรม และจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต  ตอมาในป 2546 สํานักไดรวมกับคณะบริหารธุรกิจเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะเปนโครงการรวม ในป 2547 สถาบันไดโอนภาระงานดานเทคโนโลยทีี่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆไดแก ศูนยเทคโนโลยี งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา 
และศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาอยูในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหารงาน
ดานเทคโนโลยี ทําใหภารกิจของสํานักเนนหนักไปในดานการใหบริการเทคโนโลยี และสงผลใหโครงการรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดรับนักศึกษาตั้งแตภาค 2 ปการศึกษา
2549  

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับประจําปการศึกษา 2550 (1 มิ.ย.50–31พ.ค. 51) นี้
สํานักได กําหนดใหมีการประเมินเฉพาะภารกิจดานการใหบริการเทคโนโลยี โดยไดกําหนดเกณฑในการ
ประเมินเปน 6 องคประกอบ   ไดแก   องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ    
องคประกอบที่ 2 คุณภาพการใหบริการ    องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม    องคประกอบที่ 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ     และ องคประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ    รายงานการประเมินตนเองชวยใหสํานักทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการดํา เนินงาน
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ซ่ึงชวยใหสํานักใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของภาระงานดานตาง ๆ เพื่อเปาหมายของการเปนองคกรคุณภาพหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
  (สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 

                 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

                       



สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ............................................................ 1 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ 

              และเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ…………….……………. 9 

องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ...........................……………………………….….……… 12 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม....................………………………………………… 28 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม................................................................................. 32 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ...................................................................................... 34 

องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ....................................................................... 41 

ตารางที่ ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ.......................................................... 46 

ตารางที่ ส 2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา.....................................................  49 

ตารางที่ ส 3  ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ..........................................   51 

รายการหลักฐานอางองิ ปการศึกษา 2550………………………………………………………….   52 

รายนามคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก............................................   56  

 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2550 
หนาที่ 1 จาก 56 หนา 

 

สวนที่ 1  
ขอมูลเบื้องตนของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

ประวัติความเปนมา 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมชื่อ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”     กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 

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

ในป 2535  สถาบันไดมอบหมายใหสํานักเปดสอนวชิา สศ.400 ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอรแก
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน     เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนกัศึกษา    จึงทําใหสํานักมภีาระ
งานดานการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และงานนี้ไดดําเนนิตอเนื่องมาถึงปจจุบัน  ใหบริการแกนกัศึกษาไปแลวจํานวน 
2,213 คน ในปการศึกษา 2548 เปดสอนวิชา สศ.800 ระบบสารสนเทศดวยคอมพวิเตอร   สําหรับนักศึกษาดษุฎี
บัณฑิตคณะรฐัประศาสนศาสตร จาํนวน 18 คน 

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

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

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

ตอมาใน ภาค 2 ปการศึกษา 2549  หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ”  ไดหยุดรับนักศึกษาหลังจากไดรับนักศึกษาติดตอกันมาถึง 7 รุน เนื่องจากสถาบันตองการใหสํานัก
มุงเนนไปที่การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา   

ปการศึกษา 2550 หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  มีผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลว 6 รุน รวมทั้งสิ้น 31 คน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายในการพฒันาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ผานกระบวนการ
ในการเรยีนการสอน การฝกอบรม การใหบริการวิชาการ และเพื่อสนบัสนุนสถาบันในการดําเนนิการตามพันธกิจ
ดวยการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ดังนี ้

- ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศนแกอาจารย นักศกึษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให
การดําเนนิพันธกิจของสถาบันเปนไปอยางราบรื่น และมปีระสิทธิภาพ 

- พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ดาน
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมใชงานที่เกีย่วของ 

- จัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแตระดับผูใชงาน
จนถึงระดับผูบริหาร 

- ใหบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก อาทิ การศึกษา
วิเคราะห และจัดวางระบบงาน การวางแผนดานระบบสารสนเทศ เปนตน 

วิสัยทัศน 

มุงการสรางคน สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจ 

1. เสริมสราง และพัฒนาศกัยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต เพื่อนําไปพัฒนาองคกร และ
ประเทศ 

2. เปนแหลงความรูดานการบรหิาร และพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

3. ใหบริการงานเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพของสถาบันในการดําเนินการตามภารกิจ 
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โดยในสวนของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา   สํานักไดยึดหลักการบริการที่
มุงเนนประสทิธิภาพการทํางานใน 4 ดาน (4S) ไดแก SMART, SMOOTH, SECURE และ SPEEDY ซ่ึงสามารถ
อธิบายความหมายไดดังนี ้

SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกตอง และมีความรูจริง 
 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไมติดขดัในการดําเนนิงาน 
SECURE    หมายถึง ความมัน่คงปลอดภัย 
SPEEDY    หมายถึง ความรวดเรว็ทันตอความตองการใชงาน 

 
โครงสรางสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบงหนวยงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ดังตอไปนี้
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี ้
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
2. วางแผนดานเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการอยางมี

ระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือขายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันในสวนที่

รับผิดชอบ  
4. ใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
5. ดูแล รักษา และซอมบํารุงอุปกรณที่เกีย่วกบัเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ใหบริการแกคณาจารย และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
7. รับผิดชอบการอบรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ใหบริการปรึกษา  และฝกอบรมแกบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. รับผิดชอบดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. รับผิดชอบการเรียนการสอน โครงการรวมระดับปริญญาโท 

 
การจัดอัตรากาํลัง 
  ปจจุบันสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิตอไปนี ้
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อาคารสถานที ่
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีสํานักงานตั้งอยูที่อาคาร 6 ช้ัน 1-3 พืน้ที่ประมาณ 1,772 ตาราง
เมตร  อาคารเอนกประสงค ช้ัน 5 พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร  และอาคารจอดรถ ช้ัน 2  มีพื้นที่ประมาณ 80 ตาราง
เมตร  โดยแบงพื้นที่ใชสอยดังนี ้
อาคาร 6                  ช้ันลาง เปนทีต่ั้งของหองปฏิบัติการ 4  
      ช้ัน 2 เปนสํานกังานเลขานุการและหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร  หองเกบ็วัสด ุ

ช้ัน 3 เปนหองผูบริหารสํานัก หองอาจารย หองประชุม หองเรียน และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

อาคารเอนกประสงค ช้ัน 5  เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการ 1,  2 , 3  และ 5  หอง Server  หองประชุม  หองทํางาน
ของสายงานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ สายงานบริการ
คอมพิวเตอร  ส่ือสารสนเทศและสื่อโสตทัศน 

อาคารจอดรถ          ช้ัน 2  เปนที่ตัง้ของหนวยวเิคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 
 
 งบประมาณ 
 

 แหลงเงิน   ประเภทงบ   งบประมาณทีข่อตั้ง   งบประมาณทีไ่ดรับ   งบประมาณทีใ่ช  

 งบประมาณแผนดนิ   งบลงทุน             4,225,200.00              1,197,700.00           1,035,991.00  
   งบดําเนินการ           31,876,400.00            20,903,500.00          20,221,201.65  
   รวม        36,101,600.00         22,101,200.00  21,257,192.65 

 งบประมาณเงนิรายได  งบลงทุน             3,443,700.00              2,688,700.00  1,487,102.00 
  งบดําเนินการ             4,705,290.00              3,824,840.00           3,150,948.22  

   รวม          8,148,990.00           6,513,540.00         4,638,050.22  
งบลงทุน               702,000.00                702,000.00  650,000.00 
งบดําเนินการ             4,874,900.00              4,874,900.00  3,999,189.49 

 กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี  

 รวม          5,576,900.00           5,576,900.00         4,649,189.49  

 กองทุนสํานัก   งบลงทุน               300,000.00                300,000.00              266,269.50  
   งบดําเนินงาน                 80,000.00                  80,000.00                  4,368.00  

   รวม             380,000.00              380,000.00            270,637.50  

 เงินทุนคณะ/สํานัก   งบลงทุน    -    -                           -  
   งบดําเนินงาน               33,600.00                33,600.00                31,296.90  

   รวม               33,600.00                33,600.00              31,296.90  

 คาใชจาย (ไมรวมคาเสื่อมราคาคุรภัณฑ)        50,241,090.00         34,605,240.00       30,846,366.76  
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 จะเห็นไดวานบัตั้งแตเร่ิมกอตั้งมา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดดําเนนิงานตามปรัชญาและปณิธานใน
การกอตั้ง โดยมุงเนนที่การใหบริการ การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศแกหนวยงานและประชาคมภายใน
สถาบัน และมุงเนนการพฒันาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ทั้งในรูปของการเรียนการสอน การฝกอบรม และการ
ใหบริการวิชาการ  
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สวนที่ 2  
ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

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

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน  และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีเ้พื่อวดัความสําเร็จของการ

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

ผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2550 สํานัก มีผลงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน แลวเผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศกึษา และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
ทั่วกันผานทางเว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  (1.1.1)  

2. กรรมการสํานักไดวิเคราะห โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน  แลวนํามากําหนดแผนกลยุทธ 5 ปของสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2547 – 2551) (1.1.2) วสัิยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมาย และ
แผนปฏิบัติการประจําป(1.1.3)ใหสอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับภารกจิหลักของสํานัก ยุทธศาสตร
ของสถาบัน 
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตวับงชี้ของ สกอ. สมศ. กพร. และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาตัวบงชี้(1.1.4) 

4. มีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจําป แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 งานที่ตองดําเนินการเปนปกต ิ: 
งานจัดการศึกษา (1.1.5-1) งานบริการวิชาการ (1.1.5-2) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน 
(1.1.5-3) งานประกันคณุภาพ (1.1.5-4) รายงานผลตามตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. ที่สํานักรับผิดชอบ (1.1.5-5)  สวนที่ 
2 งานตามยุทธศาสตรของสถาบัน ไดจดัทําคําขอตั้งงบประมาณในทุกโครงการที่ปรากฏในแผนปฏบิัติการ
ประจําป และดําเนินการในโครงการที่ไดรับงบประมาณตามแผนการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ (1.1.5-6)  
จึงทําใหมกีารดําเนินการตามแผนการครบทุกภารกจิ  

5. มีรายงานจากระบบ Helpdesk service system (1.1.6) เพื่อใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานและผูบริหารติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการดําเนนิงาน และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัของก.พ.ร. (1.1.7)  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกบัยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ (1.1.3) 

7. มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(1.1.8)มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสํานัก เชน  ในป 2549 คณะอนกุรรมการประเมินคณุภาพภายใน มีขอเสนอแนะดังนี ้

- เพิ่มมาตรฐานดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายงานประเมนิตนเอง 
ซ่ึงในปการศึกษา 2550 สํานักไดเพิม่เปนองคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขามาไวใน
รายงาน โดยมีการนําเรื่องการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาในที่ประชุมกรรมการสํานักเพื่อกําหนด
นโยบายและวางแผนนําไปสูการปฏิบัติ (1.1.9) และรายละเอียดอื่นๆ ตามองคประกอบที่ 4   

- นํารายงานประเมินตนเองเผยแพรผานเว็บไซต  ซ่ึงสํานักไดนํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
ประจําปการศกึษา 2549 แสดงในเว็บไซต ( http://isec.nida.ac.th) ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  

- อีกทั้งยังนําประเด็นการนําเสนอแนวทางในการเพิ่มคณุภาพเพื่อบรรลุตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของ
สํานักมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักโดยการมุงปรับปรุงใหระบบประกันคุณภาพเปน
สวนหนึ่งในการปฏิบัติงานโดยนําระบบ Helpdesk service system มาใชวัดประสิทธภิาพการ
ใหบริการ  

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและมกีารกาํหนดตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ” ไวที่มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกจิ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุ : 
สํานักควรทบทวน ปรัชญาหรือปณิธานใหเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจุบนัของสํานัก โดยมกีารกําหนดรวมกันทั้ง
ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนทีย่อมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดรวมกันกําหนด 
 
รายการหลักฐาน 
1.1.1      เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  
1.1.2 แผนกลยุทธ 5 ปของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2547 – 2551) 
1.1.3 แผนปฏิบัติการประจําป 2550 
1.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาตัวบงชี ้
1.1.5-1 เอกสารการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
1.1.5-2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจํานวน 7 โครงการ 
1.1.5-3 รายงานผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานจากระบบ helpdesk service system  
1.1.5-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2549      
1.1.5-5 รายงานผลตามตัวช้ีวดัของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
1.1.5-6 รายงานการจดัซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2551 
1.1.6 รายงานจากระบบ Helpdesk เดือนพฤษภาคม 2551 
1.1.7 ผลคะแนนที่ไดรับการประเมินของรายงานผลตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คร้ังที่ 1/2550 
1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการสํานัก คร้ังที่ 10/2550 
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องคประกอบท่ี 2  คุณภาพการใหบริการ (ถวงน้ําหนักรอยละ 80) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 
ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน :  คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ดานระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา 
- มีแผนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกรและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอยาง
นอย 4 ระบบ 

1.0 - - 

มีแผนจัดทํา
ฐานขอมูล
และระบบ
สารสนเทศ 

2 ระบบ 
อยางนอย 
4 ระบบ 

2) ดานระบบการใหบริการขอมลู
สารสนเทศ 
- มีการพัฒนาการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศใหสอดคลอง
ตามพันธกิจ 

0.5 - 1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ 
อยางนอย 
4 ระบบ 

3) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 
- รอยละความพงึพอใจของ
ผูรับบริการระดับดีมาก 

0.5 60 70 80 90 100 

เกณฑการประเมิน : คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1 2 ≥ 3 
ผลการดําเนินงาน : 

1. มีการวางระบบขอมูลและสารสนเทศ 
2. มีระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการและบริการสารสนเทศ 
3. มีหนวยงานควบคุมดูแลทําหนาที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินระบบบริการดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
5. มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 
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ใชคะแนนตามรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันเสนอตอก.พ.ร. พ.ศ. 2550 เทากับ 4 คะแนน (1.1.7) 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่2.1.1 : ระดับคุณภาพของการจดัการสารสนเทศของสวน
ราชการ” ไวทีม่ากกวาหรือเทากับ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. ผูบริหารสถาบันเห็นความสําคัญและสนับสนุนในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
บริหารจัดการและการบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบัน 

2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสําหรับจัดเกบ็ขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบงานบริหารภายในองคกร  และ
ระบบงานบรกิารการศึกษา  ซ่ึงสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองกับผูใชไดระดับหนึง่ 

3. มีการดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   และชวยพัฒนาระบบให
ครอบคลุมความตองการใชขอมูลไดทุกระดับ 

4. สถาบันไดจัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมใหมีการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใหไดระบบที่
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

5. มีระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วสถาบัน    ซ่ึงชวยสนับสนุนใหทกุหนวยงานสามารถเชื่อมโยง
และใชประโยชนรวมกนัและสามารถใชขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนรวมกนัได 

จุดออน/อุปสรรค : 
1. ผูใชงานระบบบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวน การทํางานของระบบสารสน เทศ  หรือขาดทักษะ

การใชคอมพิวเตอรที่เพียงพอทําใหมีการบนัทึกขอมูลที่ผิดพลาดเขาสูระบบฐานขอมลู    รวมถึงบางระบบงาน
ยังขาดกรรมวธีิหรือระบบการตรวจสอบขอมูลที่เหมาะสม     

2. บุคลากรสายงานพัฒนาระบบยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสนับสนุนงานพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน   
จึงเปนสาเหตใุห การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองตอความตองการและการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นมี
ความลาชา 

 
รายการหลักฐาน 
1.1.7 ผลคะแนนที่ไดรับการประเมินของรายงานผลตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2550   
 หนาที่ 14  จาก 56 หนา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1.2   การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีบริการโครงสรางพื้นฐานและดานเครือขาย 
2. มีวัสดุ ครุภณัฑที่เพียงพอตอการใหบริการ 
3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 
5. มีการนําผลการประเมินปรับปรุงแกไข 

 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

ผลการดําเนินงาน : 
การดําเนนิงานในดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย มีการดําเนนิการผานระดับ 4 ดังนี้ 

1. สํานักไดใหบริการโครงสารางพื้นฐานและดานเครือขายดังนี ้
1.1 บริการเครือขายอินเตอรเนต็เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต 2 ราย(2.1.2.1) 

ก. บมจ.การสื่อสารแหงประเทศไทย ดวยวงจรเชื่อตอความเร็ว 58/7 Mbps (Domestic/International) 
ข. UNINET (Inter – University Network) ดวยวงจรเชื่อมตอความเร็ว 100 Mbps 

1.2 บริการเครือขายหลักภายใน (NIDA CAMPUS NETWORK) โดยมีอุปกรณสลับสัญญาณแบบ CORE 
SWITCH และ ACCESS SWITCH ซ่ึงเชื่อมโยงทุกอาคารภายในสถาบันเขาดวยกนัดวยความเร็วตั้งแต 100 
Mbps ถึง 1000 Mbps. (2.1.2.2) 

1.3 บริการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wi-Fi Network) โดยมีอุปกรณรับสัญญาณ (Access Point) จาํนวน 74 
จุด ติดตั้งตามอาคารตาง ๆ ลักษณะแบบ Indoor โดยเนนบริเวณที่เปน Common Area เชน บริเวณใตอาคาร
ที่มีพื้นที่โลง , หอง Common Room และหองประชุมตาง ๆ (2.1.2.2) 

1.4 บริการเชื่อมตอระยะไกลผานโมเด็ม (Dial-up Remote Access) จํานวน 150 เลขหมาย (ผานระบบของ กสท. 
120 เลขหมาย และของ NIDA 30 เลขหมาย) (2.1.2.2) 

1.5 บริการดูแลบริหารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานเครือขายและการประชาสัมพันธ เชน 
mail server , dns server , web server เปนตน (2.1.2.3) 

2. มีบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขายอยางเพียงพอจากรายงานสถิติการใชงานวงจรอินเตอรเน็ต 
(2.1.2.4) รายงานสถิติการใชงานเครือขายไรสาย(2.1.2.5) รายงานสถิติการใชงาน Dial-up Remote Access หรือ 
RAS (2.1.2.6) 
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3. มีระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ โดยนํา IT เขามาชวยในการใหบริการขอ NetID ผานเวบ็(2.2.1.7) 
นักศึกษาสามารถสอบถามสถานะของเครือขายไรสายไดตลอดเวลา(2.1.2.8) มีการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
เครือขายไรสายทุก 3 เดือน (2.1.2.9)  อีกทัง้มีเว็บไซด http://isec.nida.ac.th  ใหนกัศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปเขามาใชบริการ 

4. มีการประเมินผลการใหบริการโครงสรางพื้นฐานและเครือขายปละ 2 คร้ัง (2.1.2.10) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ“ตัวบงชี้ที ่2.1.2 : การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย” ไวที่
มากกวาหรือเทากับ ระดับ 3 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.1.2.1 NIDAnet Network Map (แผนผังบริการเครือขายอินเตอรเน็ต) 
2.1.2.2 ขอตกลงการใหบริการเครือขายอินเตอรเนต็ครบวงจร 
2.1.2.3 รายการเครื่องแมขายดานเครือขายที่อยูในความดูแลของสายงานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 
2.1.2.4 Traffic Analysis for NIDA  
2.1.2.5 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย http://it.nida.ac.th 
2.1.2.6 จอภาพจํานวนผูใช Remote Access Service (Number of RAS-CAT , RAS – NIDA user) 
2.1.2.7 จอภาพการขอ NetID 
2.1.2.8 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย – สถานะ AP ที่ติดตออยู – จอภาพสําหรับผูดูแลระบบ 
2.1.2.9 รายงานการวัดสัญญาณเครือขายไรสาย 
2.1.2.10  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบสารสนเทศและผูรับบริการ

ส่ือโสตทัศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1.3  การใหบริการดานหองปฏบิัติการคอมพวิเตอร 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีหองปฏิบัติการและบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา   
2. มีวัสดุ ครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 
3. มีระบบการบริหารและจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการ 
5. นําผลประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบการบริหารและจดัการ 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

ผลการดําเนินงาน : 
ในการใหบริการดานหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร สํานักไดดําเนนิการผานระดับ  5  ดังนี้ 

1. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา(2.1.3.1) สํานักมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 5 หอง ที่สามารถรองรับนักศึกษาพรอมกันได 208 คน ในอาคารเอนกประสงคและอาคาร 6  มีการ
ปรับปรุงโดยการจัดหาเครื่องเชาที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการ (2.1.3.2)   

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการสอน มกีารเปลี่ยนเครือ่งคอมพิวเตอร
เดิมโดยทําการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 70 เครื่อง ปงบประมาณ 2551 (2.1.3.3) ใน
ระหวางการจดัซื้อเครื่องใหม สํานักไดเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจาํนวน 130 ชุด ตออีก 1 งวด ใน
เดือนมีนาคม 2551 (2.1.3.4)  และทําการเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครือ่ง ในเดือน
เมษายน-กันยายน 2551  รวม 6 เดือน (2.1.3.5) เพื่อรอการตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม
เพิ่มเติมอีกในป 2552   

3. สํานักมีระบบการบริหารและการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ โดยไดนําระบบการ Login เขาใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรดวย NetID (2.1.3.8) รวมทั้งการนําระบบจัดการโควตาการพิมพ (2.1.3.9) เพื่อบริหารจัดการผูใช
และการพิมพงานรวมทั้งมีการจัดหาเครื่องพิมพที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการพิมพงานของนักศึกษาอยาง
สะดวกรวดเร็วมาใช (2.1.3.10) และและมตีารางการจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (2.1.3.6) และมีสถิติการ
ใชงานหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร (2.1.3.7) 

4. สํานักมีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (2.1.2.10) ปละ 2 คร้ัง 
5. สํานักไดนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบบริหารและการจดัการ โดยไดมกีารปรับปรุงสภาพ

หองปฏิบติการคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพเหมาะสม (2.1.3.1)  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ“ตัวบงชี้ที่2.1.3  การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร” ไวที่
มากกวาหรือเทากับ ระดับ 3 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

2.1.3.1 ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1,2,3,4,5 
2.1.3.2 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สัญญาเลขที่ 2/2550 ลงวันที่ 7 

ธ.ค.50 (70 ชุด)  
2.1.3.3 การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 70 เครื่อง ปงบประมาณ 2551  
2.1.3.4 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวน 130 ชุด ตออีก 1 งวด ในเดือนมีนาคม 2551 
2.1.3.5 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง ในเดอืนเมษายน-กันยายน 2551   
2.1.3.6 จอภาพระบบ Internal Communication System ที่ชวยในการจองหองปฏิบัติการ 
2.1.3.7 สถิติการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2.1.3.8 จอภาพการเขา Login ของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2.1.3.9 จอภาพการขายโควตาการพมิพและรายงานการขายโควตาการพิมพประจําวนั 
2.1.3.10 คุณสมบัติของเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
2.1.2.10 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบ 

สารสนเทศและผูรับบริการสื่อโสตทัศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1.4  การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีบริการดานโสตทัศนูปกรณ 
2. มีวัสดุ ครุภณัฑที่เพียงพอตอการใหบริการ 
3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินระบบบริการดานโสตทัศนูปกรณ 
5. มีการนําผลการประเมินปรับปรุงแกไข 

 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

ผลการดําเนินงาน : 
ในการใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ สํานกัไดดําเนินการผานระดับ  4  ดังนี ้

1. มีบริการดานโสตทัศนูปกรณแกหนวยงานและนกัศึกษา ใหบริการดานการใชงานเครื่องเสียงและเครื่องฉายใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันทั้งในการเรยีนการสอน การฝกอบรมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการทั่วไป 
(2.1.4.1) 

2. ในปงบประมาณ 2550 สํานักจัดหาวัสดุและอุปกรณดานโสตทัศนูปกรณในหองเรียน เพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูรับบริการ (2.1.4.2) 

3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยไดนําเอาระบบการติดตอส่ือสารภายในมาชวยในการจอง การ
ประสานงาน การขอใชอุปกรณในหองเรียนและหองประชุม (2.1.4.3) 

4. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานโสตทัศนปูกรณ(2.1.2.10) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.1.4 : การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ” ไวที่มากกวา
หรือเทากับระดับ 3  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.1.4.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2549 สายงานบริการ

คอมพิวเตอรส่ือสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ 
2.1.4.2 ใบสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณดานโสตทัศนูปกรณในหองเรยีน 
2.1.4.3 จอภาพการใชระบบการติดตอส่ือสาร (Internal Communication System) 
2.1.2.10 รายงานผลการประเมินการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบ 

สารสนเทศและผูรับบริการโสตทัศนูปกรณ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1.5 การใหบริการดาน Helpdesk และการติดตั้งบริการ  บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนงานการใหบริการดาน Helpdesk และการติดตั้งบรกิารและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
2. มีการจัดสรรทรัพยากรสนันสนุนงานอยางเพียงพอ 
3. มีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินระบบการใหบริการดาน Helpdesk และการติดตั้งบริการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
5. มกีารนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักมีผลการดําเนินงานตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (2.1.5.1) โดยมีผลงานผานระดับ 4 ดังนี้ 

1. สํานักมีแผนการใหบริการ Helpdesk  โดยกําหนดรับสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานปละ 2 คร้ัง (2.1.5.2) เพื่อ
ปฏิบัติงานในภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอน โดยมีเจาหนาที่จดัทําตารางเวรการปฏิบัติงานลวงหนาทุก
เดือน (2.1.5.3) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักไดจดัสถานที่และอุปกรณคอมพวิเตอรรวมทั้งเครื่องมือที่จะชวยในการทํางาน (2.1.5.4) 
3. สํานักใชระบบ Helpdesk service system (2.1.5.5) เพื่อชวยในการประสานงานรับแจงปญหาและสงมอบขอมูล

ใหกับหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการแกไขเปนไป
อยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

4. มีการประเมินผลการใหบริการงาน Helpdesk และการติดตั้งบริการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ปละ 2 คร้ัง 
(2.1.2.10) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.1.5 : การใหบริการดาน Helpdesk และการติดตั้งบริการ  
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร” ไวที่มากกวาหรือเทากับระดับ 3  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
สํานักมีระบบ Helpdesk service system ชวยในการประสานงานรับแจงปญหาและสงมอบขอมูลใหกับหนวยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการแกไขเปนไปอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
 
รายการหลักฐาน 

2.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 หนวยงานติดตั้งบริการ 
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

2.1.5.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร  
2.1.5.3 ตารางการปฏิบัติงาน Help desk  
2.1.5.4 รูปถายหอง Helpdesk 
2.1.5.5 หนาจอภาพ ระบบ Helpdesk service system 
2.1.2.10 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบ 

สารสนเทศและผูรับบริการสื่อโสตทัศน 
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องคประกอบท่ี 2  คุณภาพการใหบริการ (2) (ถวงน้ําหนกัรอยละ 20) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2.1 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : คาเฉล่ีย 

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

ผลการดําเนินงาน 
สํานักไดจดัทําแผนการดําเนนิงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ (2.2.1.1) และ

ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ และรวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับตวัวดัความพึงพอใจของผูรับบริการ พรอมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนนิงาน(1.1.4)  ในการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการสํานักมีปจจยัสนับสนุนตอการดาํเนินงาน โดยมีระบบ Helpdesk Service System (2.1.5.5) 
เปนระบบที่พฒันาขึ้นเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพงานบริการของสํานกัโดยตรง  ระบบทําใหบุคลากรสามารถรับทราบปญหา
หรือการขอรับบริการไดอยางรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานไดเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําใหผูบริหาร
สามารถรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และระบบยังชวยในการออกชดุ
แบบสอบถามใหผูรับบริการกรอกหลังเจาหนาที่ใหบริการเมื่อรับแจงปญหาประจําวันในระบบ (1.1.6)ไดทันทซ่ึีงทําให
ไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางสะดวก รวดเรว็  ทําใหสามารถนํามาพัฒนางาน
บริการใหดยีิ่งขึ้น 

ในปการศึกษา 2550 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 โดยวิธีการแจกแบบ
สํารวจไปยังผูรับบริการ(2.2.1.2) ซ่ึงเปนอาจารยและบุคลากร จํานวน 613 ชุด ไดคืนมา 255 ชุด คิดเปนรอยละ 41.60 
แจกแบบสํารวจไปยังผูรับบริการซึ่งเปนบุคลากรหลังการใหบริการเสร็จ จํานวน 200 ชุด ไดคืนมา 93 ชุด คิดเปนรอย
ละ 46.50 และผูรับบริการซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 500 ชุด ไดคืนมา 257 ชุด คิดเปนรอยละ 51.40 
ระดับความพงึพอใจของบุคลากร (2.1.2.10) 

บุคลากรมีความพึงพอใจปานกลางในการใชงานบริการตาง ๆ ของสํานัก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66  
ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา (2.1.2.10) 

นักศึกษาภาคปกติและนักศกึษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใชบริการตางๆ ของสํานัก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และ 3.36 ตามลําดับ  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.50  
ดังนัน้ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ไวที่คาเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ  3.5  
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
มีระบบ Helpdesk Service System ชวยในการออกชุดแบบสอบถามใหผูรับบริการกรอกหลังเจาหนาที่ใหบริการเมื่อรับ
แจงปญหาประจําวันในระบบไดทันที  ซ่ึงทําใหไดรับความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยาง
สะดวก รวดเร็ว  ทําใหสามารถนํามาพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึน้ 
 
จุดออน/อุปสรรค : 

1 การประมวลผลขอมูลจากการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ตองทําการตรวจสอบขอมูลหลายครั้ง
เพื่อไมใหมีความผิดพลาด ทําใหส้ินเปลืองเวลา หากนําเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยในการ
จัดเก็บและประมวลผลจะชวยลดปญหานี้ได  

2 ในการสํารวจแบบปละ 2 คร้ัง ผูตอบแบบสอบถามบางคนอาจไมใชกลุมเปาหมายทีเ่ปนผูรับบริการโดยตรง และ
ชวงเวลาที่ไดรับบริการกับเวลาที่ตอบแบบสอบถามอาจหางกันทําใหเกิดความสับสนในการใหขอมูลได 

 
รายการหลักฐาน 
2.2.1.1       แผนการดาํเนินงานการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 
2.2.1.2 ตัวอยางแบบสอบถาม 
1.1.4            คําสั่งสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตวับงชี้งานบริการของ

สํานัก ลงวันที ่19 พ.ย. 2550  ,หนังสือเชิญประชุม เลขที่ ศธ.0526.10/358 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2551 
1.16             รายงานจากระบบ Helpdesk Service System เดือนพฤษภาคม 2551 
2.1.2.10       รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
                    และผูรับบริการสื่อโสตทัศน 
2.1.5.5 หนาจอภาพ ระบบ Helpdesk Service System  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2.2   ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบรกิาร (response time) 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  รอยละของรายการที่ไดติดตอกลับผูรับบริการภายใน 4 ชม.หลังจากไดรับแจง 
 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ เดือนพฤษภาคม 2551 (1.1.6)  สรุปไดดังนี ้
รายการที่ใชเวลา  

<= 4 ชม. 
รายการที่ใชเวลา 

> 4 ชม.  
 
 

ประเภทงาน 

 
จํานวน 
รายการ
ท้ังหมด 

จํานวน
รายการ 

รอยละ จํานวน
รายการ 

รอยละ 

1. สายงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

14 13 93 1 7 

2. ระบบเครือขายและระบบ
อินเตอรเน็ต 

20 11 55 9 45 

3. ระบบความปลอดภัย 4 2 50 2 50 
4. หนวยติดตั้งบริการ และ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
 

61 
 

52 
 

85 
 
9 

 
15 

5. หนวยกราฟกสื่อประสม
และเว็บ 

4 2 50 2 50 

6. หนวยภาพนิ่งและ
โทรทัศน 

12 11 92 1 8 

7. Helpdesk 14 12 86 2 14 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 129 103 80 26 20 

 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่2.2.2 : ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (response 
time)” ไวที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สํานัก การบรรลุเปาหมายของสํานกั 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
1.1.6       รายงานจากระบบ Helpdesk Service System เดือนพฤษภาคม 2551 “รายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ” 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : รอยละ 
เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง 
รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาตวัช้ีวัดงานบรกิาร  ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดระดับความยาก – งาย ของงานที่
รับผิดชอบ โดยใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนเกณฑกําหนด (1.1.6)ดังนี ้
 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (ชม.) 
งาน 

ระดับงาย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) ระดับยาก (Hard) 
1. สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ≤ 8 ≤ 24 ≤ 56 
2. ระบบเครือขายและระบบ

อินเตอรเน็ต 
≤ 4 ≤ 8 ≤ 24 

3. ระบบความปลอดภัย ≤ 4 ≤ 8 ≤ 24 
4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ≤ 4 ≤ 24 ≤ 40 
5. หนวยติดตั้งบริการ และ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
≤ 2 ≤ 4 ≤ 24 

6. หนวยกราฟกสื่อประสมและเว็บ ≤ 4 ≤ 24 ≤ 56 
7. หนวยภาพนิ่งและโทรทัศน ≤ 4 ≤ 24 ≤ 80 
8. Helpdesk ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 
หมายเหตุ :  1 วันทําการ เทากับ 8 ช่ัวโมง ไมนับวนัหยุดราชการ 
 

เวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง ซ่ึงไดจากระบบ Helpdesk 
Service System  “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ เดือนพฤษภาคม 2551” (2.2.2.1) 
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รายการที่แกไขภายในเวลาที่
กําหนด 

รายการที่ใชเวลาเกินกําหนด  
 

งาน 

 
รายการทั้งหมด 

จํานวนรายการ รอยละ จํานวนรายการ รอยละ 
1. สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 14 14 100 - - 
2. ระบบเครือขายและระบบ

อินเตอรเน็ต 
23 22 96 1 4 

3. ระบบความปลอดภัย 3 3 100 - - 
4. หนวยติดตั้งบริการ และ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
63 49 78 14 22 

5. หนวยกราฟกสื่อประสมและเว็บ 8 6 75 2 25 
6. หนวยภาพนิ่งและโทรทัศน 9 4 44 5 56 
7. Helpdesk 14 14 100 - - 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 134 112 84 22 16 

 
รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดเทากับ 83.58 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่2.2.3 :รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด” ไวทีม่ากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สํานกั การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.1.6       รายงานจากระบบ Helpdesk Service System เดือนพฤษภาคม 2551 “รายงานเวลาที่ใชในการใหบริการ” 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
ตออาจารยประจํา 

ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

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

ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อคณะกรรมการ/วิทยานิพนธ หนวยงานที่เชญิ ประเภท
คณะกรรมการ 

ทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเปนในอุตสาหกรรม
แปรรูปทะเล 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

กรรมการที่
ปรึกษา 

การสังเคราะหวิทยานิพนธเกีย่วกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง ดาน
การวิเคราะหอภิมาน 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

กรรมการที่
ปรึกษา 

รวิวรรณ เทนอิสสระ 

Teaching Critical Thinking in 
Mathematics Alternative Strategies in 
Thailand 

University of 
Technology Sydney , 
Australia 

Doctoral Thesis 
Examiner 

คณะกรรมการกํากับมาตรฐานใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจหลักสูตร 
4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 

วิทยาลัยธนบุรี ผูทรงคุณวุฒ ิผศ. นวลนดา สงวนวงษทอง 

คณะกรรมการกํากับมาตรฐานใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจหลักสูตร 
4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผูทรงคุณวุฒ ิ
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ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อคณะกรรมการ/วิทยานิพนธ หนวยงานที่เชญิ ประเภท
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจและ
ประเมินขาราชการครู เพื่อกาํหนด
ตําแหนงและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง 
อาจารย 3 สาขาคอมพิวเตอร  

กระทรวงศกึษาธิการ กรรมการ
วิชาการ 

 
ในปการศึกษา 2550 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาตหิรือระดับนานาชาติ
(3.1.1) ตออาจารยประจํา(3.1.2) เทากับรอยละ 28.57 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่3.1 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ไวทีม่ากกวาหรือเทากับรอยละ 25 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1.1  ขอมูลภาระงานของอาจารย สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ พรอมหลักฐานแนบ 
3.1.2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอบุคลากรดานไอท ี
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 - รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจํานวน 7 โครงการ  ไดแก  

1. วิชา สศ.400  “ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร” (3.2.1) 
2. โครงการวิจัยดัชนีคุณภาพชวีิตของคนไทย (3.2.2) 
3. อบรมการใชโปรแกรม SPSS version 14.0 (3.2.3) 
4. เสวนาประสาไอที คร้ังที่ 1/50 เร่ือง IT Update (3.2.4) 
5. ไอที ฟอรัม คร้ังที่ 5 เร่ือง การเตรียมพรอมปองกันภยัจากมัลแวร และภยัมืดจากอินเตอรเน็ต (3.2.5) 
6. ไอที ฟอรัม คร้ังที่ 6 เร่ือง รูจักกับ Windows Vista (3.2.6) 
7. หลักสูตร "การสรางเว็บไซดสําเร็จรูปดวยโปรแกรม CMS(Joomla)" (3.2.7) 

 
รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกสังคม(3.2.1 – 3.2.7) ตอบุคลากรดานไอที (3.1.2) เทากับ 46.67 

หมายเหตุ : บุคลากรดานไอทีมีจํานวน 15 คน (อาจารย : 4 คน , นักวิชาการคอมพิวเตอร : 11 คน) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่3.2 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกสังคมตอ
บุคลากรดานไอที” ไวที่มากกวาหรือเทากบัรอยละ 30   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
สํานักมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริการทางวิชาการ เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการ 
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รายการหลักฐาน 
3.2.1 ตารางสอน วชิา สศ.400  “ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร” 
3.2.2 โครงการวิจัยดัชนีคุณภาพชวีิตของคนไทย 
3.2.3 เอกสารโครงการ อบรมการใชโปรแกรม SPSS version 14.0  
3.2.4 เอกสารโครงการ เสวนาประสาไอที คร้ังที่ 1/50 เร่ือง IT Update  
3.2.5 เอกสารโครงการไอที ฟอรัม คร้ังที่ 5 เร่ือง การเตรียมพรอมปองกันภยัจากมัลแวร และภัยมดืจากอินเตอรเน็ต 
3.2.6 เอกสารโครงการ ไอที ฟอรัม คร้ังที่ 6 เร่ือง รูจักกบั Windows Vista  
3.2.7 เอกสารโครงการ หลักสูตร "การสรางเว็บไซดสําเร็จรูปดวยโปรแกรม CMS(Joomla)" 
3.1.2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับสํานักและสถาบัน อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกจิกรรม ประชุมเสวนาทางวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนนุอยางพอเพยีงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับ
สํานักและสถาบัน 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มสีถานที่หรือเวทแีสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวฒันธรรม
กับสังคมในระดับตาง ๆ 

 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการนําเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาในที่ประชมุกรรมการสํานักเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผน
นําไปสูการปฏิบัติ (1.1.9) 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เชน เชิญชวนใหบุคลากรของสํานักใสผาไทยทุกวันพุธ (4.1.1-1)  รวมกจิกรรมวันสงกรานตในการรด
น้ําดําหวัผูใหญ (4.1.1-2) นํารูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วนัสําคัญของชาติ ศาสนา ขึ้นบนหนาแรก 
เว็บไซดของสถาบัน(4.1.1-3) 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ เชน  นํารูปภาพหรือเนื้อหาของ 
ประเพณี วันสาํคัญของชาติ ศาสนา ขึ้นบนหนาแรกเว็บไซดของสถาบัน (4.1.1-3)  
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4. มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรม เชน นาํรูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วนัสําคัญของชาติ 
ศาสนา ขึ้นบนหนาแรกเว็บไซดของสถาบัน (4.1.1-3)  มีการบันทึกเทปวีดีโอ ไดแก พิธีถวายพระพร 5 ธันวา   
โครงการเทศนมหาชาติเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษามหาราช     พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2550   งานถวาย
ผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2550  (4.1.2)  

 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ“ตัวบงชี้ที ่4.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  
ไวที่มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 

1. สํานักมีการกําหนดนโยบายและวางแผนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
2. สํานักมีกิจกรรมสงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน 

4.1.1-1 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ือง ใหบุคลากรของสํานักใสผาไทย 
4.1.1-2 ภาพการรวมกจิกรรมวันสงกรานตในการรดน้ําดําหัวผูใหญ 
4.1.1-3 ภาพหนาจอเวบ็ไซดของสถาบันที่ขึ้นรูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วนัสําคัญของชาติ ศาสนา  
4.1.2 หนังสือขอความอนุเคราะหการบันทึกภาพและเทปวีดีโอในพิธีตางๆ 
1.1.9     รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 10/2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2550   
 หนาที่ 34  จาก 56 หนา 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1   ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

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

นอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชมุ 
4. กรรมการจัดใหมีการประเมนิผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง

องคกร 
 
เกณฑการประเมิน : ขอ 
 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2550 สํานัก มีผลงานจํานวน 2 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1. คณะกรรมการสํานักมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก (1.1.9) 
2. คณะกรรมการสํานักมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมา 

ภิบาลทั่วทั้งองคกร (5.1.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก” ไวที ่5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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แนวทางการพฒันาปรับปรงุ : 
1. เสนอคณะกรรมการสํานักพจิารณากําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก/ใหความเหน็ชอบตอ

แผนยุทธศาสตรของสํานัก  
2. เสนอคณะกรรมการสํานักพจิารณาติดตามผลการดําเนินงานของสํานักอยางตอเนื่อง ทุกรายไตรมาส 
3. มีแผนการประชุมของคณะกรรมการสํานัก ปละ 6 คร้ัง (ต.ค.  ธ.ค.  ก.พ.  เม.ย.  มิ.ย.  ส.ค.) 
4. มีรายงานจํานวนครั้งในการประชุมจรงิของกรรมการสํานัก 
5. เสนอคณะกรรมการสํานักพจิารณาทําการประเมินผลงานของผูบริหารโดยใชหลักเกณฑตามที่สถาบันกําหนด  

 
รายการหลักฐาน 

5.1.1 รายงานการประชุมบุคลากร 
1.1.9     รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2  คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : บาท 
 

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

 
ผลการดําเนินงาน : 

สถาบันไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรไอซีทีประจําป 2548 - 2551 เพื่อกําหนดเปาหมาย ทิศทาง 
และกรอบในการดําเนนิงาน ซ่ึงนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในการดําเนินงานในแตละป 
สําหรับในปงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49 – ก.ย. 50) หนวยงานผูรับผิดชอบอันไดแก สํานักบรรณสารการพัฒนา และ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดขอตั้งงบประมาณ ทัง้เงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณเปนจํานวน
ทั้งสิ้น   86,229,290.00 บาท และไดรับการจัดสรรมาเปนคาใชจายทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศจํานวนเงิน 63,182,740 บาท (5.2.3)  โดยแยกเปนงบดําเนนิการ  56,109,340 บาทและงบลงทุน 7,073,400 
บาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 88.80 และ 11.20 ของงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร (5.2.4)  หนวยงานผูรับผิดชอบไดใช
จายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น 62,802,892.89 บาท คิดเปนรอยละ 99.40 ของงบประมาณที่ไดรับ (5.2.5) 

ในปงบประมาณ 2550 สถาบันมีคาใชจายเพื่อการพัฒนาระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศที่
ใชเพื่อการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด (ต.ค. 49 – ก.ย. 50) เปนจํานวน 62,802,892.89 บาท (5.2.1) และมี
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาในปงบประมาณ 2550 (ไมรวมนกัศึกษาภาคพิเศษภูมภิาค)เทากับ 3,905.83 (5.2.2)  
ดังนั้นคาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเทากบั 16,079.27 บาท  

 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.2 : คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุคอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา” ไวที่มากกวาหรือเทากับ 7,000 บาท  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้กพร. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
สถาบันใหความสําคัญและใหการสนับสนนุงบประมาณเพื่อใชจายสําหรับระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศในระดับหนึ่ง 
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รายการหลักฐาน 
5.2.1 ตารางคาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ งบประมาณ พ.ศ. 2550  
5.2.2 ตารางขอมูลจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา 
5.2.3 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 
5.2.4 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับระหวางงบลงทุนกับงบดําเนนิการ ปงบประมาณ 2550 
5.2.5 กราฟแสดงการใชจายงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร ปงบประมาณ 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

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

รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน กําหนดแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551  (5.3.1) 

2. มีการนําระบบฐานขอมูลมาใชสนับสนุนแลว   ไดแก ระบบหรือกระบวนงานการบริหารงานภายในองคกร 
(ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงนิเดือน   ระบบงานจัดซื้อจดัจาง   ระบบงานพัสดุ   
และระบบงานบุคลากร) (5.3.2)  รวมถึงระบบงานบริการการศึกษาที่อยูในชวงของการปรบัปรุงพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้   สวนระบบงานอื่น อาทิ ระบบคลังขอมูล(Data Warehouse) ระบบสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ(Decision Support System) กําลังวางแผนทีจ่ะทาํโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
กระบวนงานเหลานี้ตอไป 

3. ดานการรักษาความปลอดภยัของขอมูลในระบบฐานขอมูลนั้นมีการกาํหนดการเขาถึงขอมูลทั้งในระดับ 
Database และระดับ Application   โดยมีการกําหนดผูใชงานและสิทธิการใชขอมูลใหกบัผูที่มีสิทธิเทานั้นใน
การเขาถึงและเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล   ระบบที่ใชงานยงัไดรับการปองกันจากระบบ Firewall อีกชัน้เพื่อ
ความปลอดภยั   และมกีารควบคุมการเขาถึง Server โดยกําหนดใหกบัผูที่มีสิทธิเทานั้น ระบบฐานขอมูลที่มีอยู
สามารถแสดงรายงานสรุปขอมูลที่ผานการประมวลผล  ทั้งในรูปแบบยอและแบบละเอียดใหกับผูใชงาน  และ
ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสมดวย
(5.3.3)   สํานักไดจัดจางผูเชี่ยวชาญภายนอก(5.3.4)ดําเนนิการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ 
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รวมทั้งระบบซอฟแวรฐานขอมูล ซอฟแวรใชงาน ซ่ึงไดมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลดวย(5.3.5) 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล (2.2.1.7) 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.4  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและการวิจยั” ไวที่มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. สถาบันไดกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการสารสนเทศใหครอบคลุมความตองการ
ใชงานและคุณภาพงาน 

2. สถาบันมีระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครือขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ที่ครอบคลุมทั่วทั้ง
สถาบัน สนับสนุนใหทกุหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันาปรับปรงุ : 
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝกอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  และ

ฝกฝนใหมีทกัษะในการใชคอมพิวเตอรที่ถูกตอง  เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการใชงานระบบ 
2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยของขอมูล  และประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ   เพื่อ

นําไปปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพดขีึ้น 
3. ควรมีการจัดทาํระบบบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่อปองกนัการเกดิความเสียหายในรปูแบบตางๆ

และสามารถฟนฟูระบบและขอมูลในกรณทีี่เกิดความเสียหายได   รวมทั้งควรมีแผนแกไขปญหาจากภยัพิบัติ
(Contingency Plan) และมกีารทดสอบตามแผนที่วางไว 

รายการหลักฐาน 
5.3.1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  
5.3.2 ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงนิเดือน   ระบบงานจัดซื้อจดัจาง   ระบบงานพัสดุ   และ

ระบบงานบุคลากร 
5.3.3 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจ  
5.3.4 ใบสั่งจาง เลขที่ สศท.จ.37/49  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบํารุงรักษาซอฟแวรงาน

บริการการศึกษาและระบบงานคลัง”  
5.3.5 Preventive Maintenance Report 
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ตัวบงชี้ท่ี  5.4   รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : รอยละ  
 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 สํานักมีบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
จํานวน 26 คน (5.4.1) จากบคุลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 30 คน (3.1.2)  คิดเปนรอยละ 86.66 
 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย สํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.4 : รอยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทกัษะในวิชาชพี ทั้งในประเทศและตางประเทศ ” ไวที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.4.1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล 
3.1.2  แผนภูมิอัตรากําลัง 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับ 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก  เชน คูมือการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (6.1.1) สํานักมีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการการ
ประกันคณุภาพการศึกษา (6.1.2) คณะอนกุรรมการการประเมินคุณภาพภายใน (6.1.3)  

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสํานกั(6.1.4) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก (6.1.4 , 1.1.5-5) 
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4. มีการดําเนนิการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพอยางตอเนื่อง 

- จัดทํารายงานของ ก.พ.ร. ในตัวช้ีวัดที่สํานักรับผิดชอบ  (1.1.5-5)  และไดรับการประเมินโดย สกอ.
และก.พ.ร. 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2549 (1.1.5-4) โดยคณะอนกุรรมการการประกัน
คุณภาพการศกึษา และมีการประเมินโดยคณะอนกุรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน  

- ทําการสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัความพึงพอใจ อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน ที่มีตอ
งานบริการของสํานัก (2.1.2.10) 

5. มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(1.1.8)มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสํานัก เชน  ในป 2549 คณะอนกุรรมการประเมินคณุภาพภายใน มีขอเสนอแนะดังนี ้

- เพิ่มมาตรฐานดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายงานประเมนิตนเอง 
ซ่ึงในปการศึกษา 2550 สํานักไดเพิม่เปนองคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขามาไวใน
รายงาน โดยมีการนําเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาในที่ประชุมกรรมการสํานักเพื่อกําหนด
นโยบายและวางแผนนําไปสูการปฏิบัติ (1.1.9) และรายละเอียดอื่นๆ ตามองคประกอบที่ 4   

- นํารายงานประเมินตนเองเผยแพรผานเว็บไซต 
ซ่ึงสํานักไดนํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549 แสดงในเวบ็ไซต  

       ( http://isec.nida.ac.th) ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  

- อีกทั้งยังนําประเด็นการนําเสนอแนวทางในการเพิ่มคณุภาพเพื่อบรรลุตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของ
สํานัก (6.1.5) มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักโดยการมุงปรับปรุงใหระบบประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานโดยนําระบบ Helpdesk service system มาใชวัดประสิทธภิาพ
การใหบริการ  

 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกการ 
ประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดบั 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกนัคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ

การประเมินคณุภาพทีเ่หมาะสม 
2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพฒันาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. ตัวบงชี้ที่สํานกัพัฒนาขึ้นสามารถวัดคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นัน้ๆ ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุ : 

1. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาทีถู่กตองและสามารถใช
รวมกันไดทั้งระดับบุคคล สํานัก และสถาบนั 

2. มีการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกบุคลากรของสํานักอยางสม่ําเสมอ 
 
รายการหลักฐาน 

6.1.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
6.1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 272/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษาระดบัคณะ/สํานกั 
6.1.3 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 386/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับคณะ/สํานกั 
6.1.4 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
6.1.5 ประเด็นการนาํเสนอแนวทางในการเพิ่มคณุภาพเพื่อบรรลุตัวบงชี้คุณภาพการศกึษาของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศ 
1.1.5-4 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ป 2549 
1.1.5-5 รายงานผลตามตัวช้ีวดัของก.พ.ร.ประจําป 2550 
1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คร้ังที่ 1/2550 
1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 10/2550 
2.1.2.10 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมลูและระบบสารสนเทศและ

ผูรับบริการสื่อโสตทัศน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชนภายในเวลาที่

กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อการเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/สํานัก อยางตอเนื่อง เชน 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับคณะ/สํานัก (6.1.2)  คณะอนกุรรมการการประเมนิคุณภาพ
ภายใน (6.1.3) และประเมนิคุณภาพภายในสํานัก(6.2.1-1)อยางตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2544 (6.2.1-2) 
รวมทั้งมีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกบุคลากรของสํานัก โดยหนวยแผนงานและประกัน
คุณภาพของสาํนักบรรยายเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานัก  ในโครงการสัมมนา
ประจําป  2550 – 2551  ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวาง
วันที่ 19-22  ธันวาคม 2550 (6.2.1-3) เพื่อ 1) ถายทอดองคความรูในการประเมินตนเองของสํานัก 2) ให
บุคลากรของสํานักไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมสีวนรวมในการประเมินตนเอง 3) สงเสริมการประกัน
คุณภาพของสาํนักใหเขมแขง็  

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกบัพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก เชน การพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานัก ตามคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (6.1.1)  รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะทํางานพฒันาตัวบงชี(้1.1.4) และจดัทาํระบบ 
Helpdesk Service System (2.1.5.5) เพื่อมาชวยในการพฒันาและการกาํหนดเพิ่มตัวบงชี้ เกณฑ ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของสํานัก  
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด  (6.2.2)  และนํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549 แสดงในเว็บไซตของ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th ดวย (1.1.1)  

4. มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(6.1.5)มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสํานัก  

 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวทิยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่6.2 : ระดับความสาํเร็จของการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานกั 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

6.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก 
6.2.1-2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  
6.2.1-3 โครงการสัมมนาประจําป  2550 – 2551  ของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ เร่ือง  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
6.2.2 หนังสือนําสง และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2549 ที่สงใหกองแผนงาน ตาม

กําหนดเวลา 
1.1.1 เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th 
1.1.4 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 28/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาตัวบงชี้งานบรกิาร

ของสํานัก 
2.1.5.5 หนาจอภาพ ระบบ Helpdesk service system 
6.1.5 ประเด็นการนาํเสนอแนวทางในการเพิ่มคณุภาพเพื่อบรรลุตัวบงชี้คุณภาพการศกึษาของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศ 
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ตารางที่ ส 1 ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ  
 

ผลดําเนินงาน ป 2550 คะแนนที่ได   
(เกณฑ 3 คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(6 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้) 

หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2550 

ตัวหาร 
2550 

ผลลัพธ 
2550 

เปาหมาย 
2550 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ           
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 1.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ      7 5 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1            3   

องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ                

คุณภาพการใหบริการ (1) (ถวงน้ําหนักรอยละ 80)         2.4   
2.1.1 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ

ของสวนราชการ 
คะแนน     4 3 3  

2.1.2 การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและ
เครือขาย 

ระดับ     4 3 3  

2.1.3 การใหบริการดานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

ระดับ     5 3 3  

2.1.4 การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ ระดับ     4 3 3  
2.1.5 การใหบริการดาน helpdesk และการ

ติดตั้งบริการ  บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
ระดับ     4 3 3  

คุณภาพการใหบริการ (2) (ถวงน้ําหนักรอยละ 20)         0.6   
2.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย     3.58 3.5 3  
2.2.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับ

ผูรับบริการ (response time) 
 

รอยละ     80 80 3  

2.2.3 รอยละของปญหาที่ไดรายการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

รอยละ     84 80 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2           3   
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ผลดําเนินงาน ป 2550 คะแนนที่ได   
(เกณฑ 3 คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(6 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้) 

หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2550 

ตัวหาร 
2550 

ผลลัพธ 
2550 

เปาหมาย 
2550 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม             

3.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา  
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 5.2 ตามเกณฑ สกอ) 
 

รอยละ 2 7 28.57 25 3  

3.2 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการตอบุคลากรดานไอที (ใชเกณฑ
ประเมินตรงกับตัวบงช้ีที่ 5.3 ตามเกณฑ 
สกอ) 
 

รอยละ 7 15 46.67 30 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3           3   

 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

4.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 6.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ     4 4 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4            3   

 องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ             

5.1 ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก (ใช
เกณฑประเมินตรงตัวบงช้ีที่ 7.1 ตาม
เกณฑ สกอ) 

ขอ     3 5 1  

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

บาท 62,802,892.89 3,905.83 16,079.27 7,000 3  

5.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 7.5 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ     4 3 3  



รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2550   
 หนาที่ 48  จาก 56 หนา 

 

ผลดําเนินงาน ป 2550 คะแนนที่ได   
(เกณฑ 3 คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(6 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้) 

หนวยนับ 

ตัวต้ัง 
2550 

ตัวหาร 
2550 

ผลลัพธ 
2550 

เปาหมาย 
2550 

อิงคะแนน
มาตรฐาน
สกอ. 

บรรลุ
เปาหมาย 

5.4 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 26 30 86.67 80 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5            2.5   

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 9.1 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ     5 5 3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(ตรงกับตัวบงช้ีที่ 9.3 ตามเกณฑ สกอ) 

ระดับ     4 4 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6            3   

เฉล่ียคะแนนรวม 2.89   
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพการใหบริการ 
(มาตรฐานของสํานัก) 

   

ตัวบงชี้ที ่2.1.1 3 คะแนน 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.2 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.3 ระดับ 3 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.4 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.5 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 คาเฉลี่ย ≥ 3.5 3.58 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2.2  รอยละ 80 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2.3 รอยละ 80 80 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 1   3 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศกึษา    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

   

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 5-6 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ≥ 5 ขอ 3 1 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ≥ 7,000 บาท 16,079.27 บาท 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 80 86.67 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 5  5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับ 4 4 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   2.71 
ข.  มาตรฐานดานพันธกจิของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - - 

ตัวบงชี้ที ่3.1 รอยละ 25 28.57 3 
ตัวบงชี้ที ่3.2 รอยละ 30 46.67 3 
ตัวบงชี้ที ่4.1 ระดับ 4 7 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   3 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม    
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   - 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตวับงชีข้องทุกมาตรฐาน   2.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ส 3  ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  
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มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย    
ตัวบงชี้ที ่2.1.1 3 คะแนน 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.2 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.3 ระดับ 3 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.4 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1.5 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 คาเฉลี่ย ≥ 3.5 3.58 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2.2  รอยละ 80 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2.3 รอยละ 80 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 รอยละ 25 28.57 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 รอยละ 30 46.67 3 
เฉลี่ยคะแนนดานนักศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสีย    
ดานกระบวนการภายใน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 5-6 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับ 4 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ≥ 5 ขอ 3 1 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 5 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับ 4 4 3 
เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการภายใน    
ดานการเงนิ    
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ≥ 7,000 บาท 16,079.27 บาท 3 

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน    
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม    
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระดับ 3 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 80 86.67 3 
เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการเรียนรู และนวัตกรรม    
ผลการประเมิน    

 
 

รายการหลักฐานอางองิ ปการศึกษา 2550 
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เอกสารหมายเลข ชื่อหลักฐาน 
1.1.1 เว็บไซตของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ http://isec.nida.ac.th  
1.1.2 แผนกลยุทธ 5 ปของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2547 – 2551) 
1.1.3 แผนปฏิบัติการประจําป 2550 
1.1.4 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ที่ 28/ 2549 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตวั

บงชี้งานบริการของสํานัก ลงวันที ่19 พ.ย. 2550  ,หนังสือเชิญประชุม เลขที่ ศธ.
0526.10/358 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2551 

1.1.5-1 เอกสารการสําเร็จการการศึกษาของนักศึกษา 
1.1.5-2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจํานวน 7 โครงการ 
1.1.5-3 รายงานผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานจากระบบ Helpdesk Service System  
1.1.5-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2549      
1.1.5-5 รายงานผลตามตัวช้ีวดัของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
1.1.5-6 รายงานการจดัซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2551 
1.1.6 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System เดือนพฤษภาคม 2551 
1.1.7 ผลคะแนนที่ไดรับการประเมินของรายงานผลตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ประจําป 2550 
1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คร้ังที่ 1/2550 
1.1.9 รายงานการประชุมกรรมการสํานัก 

2.1.2.1  NIDAnet Network Map (แผนผังบริการเครือขายอินเตอรเน็ต) 
2.1.2.2  ขอตกลงการใหบริการเครือขายอินเตอรเนต็ครบวงจร 
2.1.2.3 รายการเครื่องแมขายดานเครือขายที่อยูในความดูแลของสายงานโครงสรางพื้นฐานและ

เครือขาย 
2.1.2.4 Traffic Analysis for NIDA  
2.1.2.5 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย http://it.nida.ac.th 
2.1.2.6 จอภาพจํานวนผูใช Remote Access Service (Number of RAS-CAT , RAS – NIDA 

user) 
2.1.2.7 จอภาพการขอ NetID 
2.1.2.8 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย – สถานะ AP ที่ติดตออยู – จอภาพสําหรับผูดูแลระบบ 
2.1.2.9 รายงานการวัดสัญญาณเครือขายไรสาย 
2.1.2.10 รายงานผลการประเมินการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและ

ระบบสารสนเทศและผูรับบริการสื่อโสตทัศน 
2.1.3.1 ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1,2,3,4,5 
2.1.3.2 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สัญญาเลขที่ 2/2550 
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ลงวันที่ 7 ธ.ค.50 (70 ชุด)  

2.1.3.3 การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 70 เครื่อง ปงบประมาณ 2551  
2.1.3.4 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวน 130 ชุด ตออีก 1 งวด ในเดือนมีนาคม 2551 
2.1.3.5 สัญญาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง ในเดือนเมษายน-กันยายน 2551   
2.1.3.6 จอภาพระบบ Internal Communication System ที่ชวยในการจองหองปฏิบัติการ 
2.1.3.7 สถิติการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2.1.3.8 จอภาพการเขา Login ของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2.1.3.9 จอภาพการขายโควตาการพมิพและรายงานการขายโควตาการพิมพประจําวนั 
2.1.3.10 คุณสมบัติของเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
2.1.4.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2549 สายงาน

บริการคอมพิวเตอรส่ือสารสนเทศและสือ่โสตทัศน 
2.1.4.2 ใบสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณดานโสตทัศนูปกรณในหองเรยีน 
2.1.4.3 จอภาพการใชระบบการติดตอส่ือสาร (Internal Communication System) 
2.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 หนวยงาน

ติดตั้งบริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
2.1.5.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ือง รับสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอร  
2.1.5.3 ตารางการปฏิบัติงาน Help desk  
2.1.5.4 รูปถายหอง Helpdesk 
2.1.5.5 หนาจอภาพ ระบบ Helpdesk service system 
2.2.1.1 แผนการดําเนนิงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการระบบสารสนเทศ 
2.2.1.2 ตัวอยางแบบสอบถาม  
3.1.1 ขอมูลภาระงานของอาจารย สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ พรอมหลักฐานแนบ 
3.1.2 แผนภูมิอัตรากําลัง 
3.2.1 ตารางสอน วชิา สศ.400  “ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร” 
3.2.2 โครงการวิจัยดัชนีคุณภาพชวีิตของคนไทย 
3.2.3 เอกสารโครงการ อบรมการใชโปรแกรม SPSS version 14.0  
3.2.4 เอกสารโครงการ เสวนาประสาไอที คร้ังที่ 1/50 เร่ือง IT Update  
3.2.5 เอกสารโครงการไอที ฟอรัม คร้ังที่ 5 เร่ือง การเตรียมพรอมปองกันภยัจากมัลแวร และ

ภัยมดืจากอนิเตอรเน็ต 
3.2.6 เอกสารโครงการ ไอที ฟอรัม คร้ังที่ 6 เร่ือง รูจักกับ Windows Vista  
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3.2.7 เอกสารโครงการ หลักสูตร "การสรางเว็บไซดสําเร็จรูปดวยโปรแกรม CMS(Joomla)" 

4.1.1-1 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เร่ืองใหบุคลากรของสํานักใสผาไทย 
4.1.1-2 ภาพการรวมกจิกรรมวันสงกรานตในการรดน้ําดําหัวผูใหญ 
4.1.1-3 ภาพหนาจอเวบ็ไซดของสถาบันที่ขึ้นรูปภาพหรือเนื้อหาของ ประเพณี วันสําคัญของชาติ 

ศาสนา  
4.1.2 หนังสือขอความอนุเคราะหการบันทึกภาพและเทปวีดีโอในพิธีตางๆ 
5.1.1 รายงานการประชุมบุคลากร 
5.2.1 ตารางคาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

งบประมาณ พ.ศ. 2550  
5.2.2 ตารางขอมูลจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา 
5.2.3 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 
5.2.4 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับระหวางงบลงทุนกับงบดําเนนิการ ปงบประมาณ 

2550 
5.2.5 กราฟแสดงการใชจายงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร ปงบประมาณ 2550 
5.3.1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
5.3.2 ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงนิเดือน   ระบบงานจัดซื้อจดัจาง   

ระบบงานพัสดุ   และระบบงานบุคลากร 
5.3.3 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจ  
5.3.4 ใบสั่งจาง เลขที่ สศท.จ.37/49  “การจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

บํารุงรักษาซอฟแวรงานบริการการศึกษาและระบบงานคลัง”  
5.3.5 Preventive Maintenance Report 
5.4.1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล 
6.1.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
6.1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 272/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานกั 
6.1.3 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 386/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ/สํานกั 
6.1.4 คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 
6.1.5 ประเด็นการนาํเสนอแนวทางในการเพิ่มคณุภาพเพื่อบรรลุตัวบงชี้คุณภาพการศกึษาของ
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

6.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก 
6.2.1-2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2544  
6.2.1-3 โครงการสัมมนาประจําป  2550 – 2551  ของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ เร่ือง  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.2.2 หนังสือนําสง และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2549 ที่สงให

กองแผนงาน ตามกําหนดเวลา 
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คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก  

1. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 

2. รองผูอํานวยการสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ    กรรมการ 
(อาจารยปราโมทย ลือนาม)     

3. อาจารยอภิรัตน บุรพิพัฒน      กรรมการ 
4. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

(นางภัทรินทร โลหวัชระกุล) 
5. นางภาวนิ ีพันธลาภ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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