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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สํานักได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 ฉบับ
นี้ เป็นการประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก โดยใช้ข้อมูลการดําเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 
31 พฤษภาคม 2554 สํานักได้กําหนดเกณฑ์ในการประเมินท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานัก จากเกณฑ์ดังกล่าวสํานักได้
ประเมินตามตัวบ่งชี้ท่ีสถาบันกําหนด 5 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ และได้กําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตตลักษณ์ของสํานัก 
1 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ 
ของสํานัก ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อใช้เป็นรายงานข้อมูลเบื้องต้น
สําหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก 
โดยเฉพาะเป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของสํานัก เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพใน 
ระดับสถาบันต่อไป ซึ่งผลคะแนนรวมของทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 4.88 คะแนน จากการประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานักสามารถสรุปถึง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อการดําเนินงานสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต 
ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
1. สํานักสามารถจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพและ

ครอบคลุมความต้องการใช้งาน โดยสํานักมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) ทั้งเครือข่ายแบบ Wired 
LAN และ Wireless LAN ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วท้ังสถาบัน เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้
ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง 

2. สํานักมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายงานคอมพิวเตอร์ได้รับการอบรมในลักษณะเฉพาะทางด้าน
เทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น และนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์กับงานได้อย่างเหมาะสม 

3. สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ และมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) และระบบ Helpdesk Service  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สํานักควรนําผลการประเมินแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติงานไปทบทวนหรือปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง 
 
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2553 สํานักคาดว่าจะสามารถนําผลการประเมิน

ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสํานักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบริการใน
ด้านเทคโนโลยีทําได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
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บทที่ 1 

ข้อมูลเบือ้งต้นของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                                                       
หน้าที่ 1 จาก 60 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมช่ือ    “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ”     ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่  27 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
จํากัด  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ต่อมาในปี 2532  ได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็นสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ      

ในปี 2535  สถาบันได้มอบหมายให้สํานักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบ้ืองต้นทางคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน     เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา    จึงทําให้สํานักมีภาระ
งานด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และงานนี้ได้ดําเนินต่อเนื่องมาถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2550 ในปีการศึกษา 2548 
เปิดสอนวิชา สศ.800 ระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์   สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

ในปี 2541 สํานักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งานในการประกอบการ
ขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ   

ในปี 2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ  และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน  ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ๆ 
ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  และสนองตอบความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ  

ในปี 2547  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  สถาบันได้มีคําสั่งที่ 754/2547  ให้โอนภาระงานในความรับผิดชอบ
ของศูนย์เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา  และศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร  มาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานัก  เพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีมีความเป็นเอกภาพ  โดยมอบหมายให้สํานักดูแล
งานด้านเทคโนโลยีของสถาบัน 

ต่อมาใน ภาค 2 ปีการศึกษา 2549  หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ”  ได้หยุดรับนักศึกษา   จนกระทั่งปีการศึกษา 2552   มีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น  
56 คน 

ในปี 2551 สถาบันได้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์  ไปสังกัดกลุ่มงาน
โสตทัศนูปกรณ์  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  นอกจากนี้สํานักยังได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการสอบจัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีความรู้ทางการใช้
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาตรฐาน 

ในปีงบประมาณ 2553  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ได้จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 สายงาน 
ได้แก่  1) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์    กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุ่มงานบริการวิชาการ    และ  
2) สํานักงานเลขานุการ ประกอบด้วย  กลุ่มงานบริหารและธุรการ   กลุ่มงานการเงินและพัสดุ   และกลุ่มงานแผน
และพัฒนา 

ทั้งนี้สถาบันได้มอบหมายให้สํานักดูแลการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในงานของสถาบัน 
ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการคลังและบุคลากร (MIS)   ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษา (QAIS)   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                                                       
หน้าที่ 2 จาก 60 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

(e-Learning)    ระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)   ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์   ระบบประเมินผล
การเรียนการสอน Online  และมีระบบใหม่ทั้งระบบที่สํานักอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาแล้วเสร็จ 
ได้แก่  ระบบคลังข้อมูลและรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Data Warehouse and Business 
Intelligence)   ระบบจองทรัพยากร (e-Reservation)   และสํานักยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ โครงการสัมมนาวิชาการไอทีฟอรัม ครั้งที่ 9  การศึกษาดูงานหน่วยงานที่
เป็น Best Practice    โครงการจัดทําสื่อด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อสนับสนุน
สถาบันในการดําเนินการตามพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 4 ด้าน (4S)  
SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง 
 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดําเนินงาน 
SECURE    หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
SPEEDY    หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน 

พันธกิจ 

- ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้การดําเนิน             
พันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ด้าน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน ต้ังแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึง
ระดับผู้บริหาร 

- ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ การศึกษา
วิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

 
1.3 โครงสร้างสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบ่งหน่วยงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
                                                                                                                                                                                                                                                 หน้าที่ 3 จาก 60 หน้า 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการปฏิบัติงาน  สาํนักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
2. วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองความต้องการอย่างมีระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือข่ายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันในส่วนที่รับผิดชอบ  
4. ให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ให้บริการแก่คณาจารย์ และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ได้แก่  งานจัดทํา e-Learning  และจัดการสอบเข้า และสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบ e-Testing  

7. รับผิดชอบการอบรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ให้บริการทางวิชาการ  และฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การจัดอัตรากําลัง 
  ปัจจุบันสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมอัีตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างอัตรกําลัง  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อัตรากําลงั 
ในปีการศึกษา 2553 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งสิ้น รวม 36 อัตรา  (ข้อมลู ณ 
วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2554) 
 
ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรปัจจุบันจําแนกตามประเภท และคุณวุฒิปริญญา 
 

คุณวุฒิปริญญา 
ประเภท 

เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตร ี
รวม 

ข้าราชการ (อัตราว่าง 1 อัตรา) 1 7 2 1 11 
พนักงานสถาบัน (อัตราว่าง 1 อัตรา) - 7 11 3 21 
ลูกจ้างประจํา - - - 2 2 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ - - - 1 1 
ลูกจ้างเงินทุนคณะ/สํานัก - - - 1 1 
ลูกจ้างศูนย์วิชาการ - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการยุทธศาสตร์ - - - - - 

รวม 1 14 13 8 36 
 
1.4 โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานัก 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย   
คณะกรรมการประจําสํานัก  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานัก  เป็นประธานคณะกรรมการ     

รองผู้อํานวยการสํานัก    อาจารย์ประจําสํานักและอาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานัก  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  เป็นประธาน     

ผู้อํานวยการสํานัก     รองผู้อํานวยการสํานัก   อาจารย์ประจําสํานัก และเลขานุการสํานัก  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  เป็นประธาน   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานักหน่วยงานภายในสถาบัน     
อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    ผู้อํานวยการสํานัก  เป็นกรรมการและเลขานุการ     และรองผู้อํานวยการ
สํานัก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 

การกํากับตรวจสอบ  
  การดําเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
ของคณะกรรมการประจําสํานัก  และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
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ขอบเขตและภาระงาน 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 
  1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน   ดูแล  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน  โดยแบ่งตาม
ลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์    กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี    กลุ่มงานบริการวิชาการ 
  2.  สํานักงานเลขานุการ  เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา 
 
1.5 อาคารสถานที่ 
  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี          ช้ัน 9    เป็นที่ต้ังของห้องปฏบัิติการ 1 , 2  และ 3 
 ช้ัน 10   เป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการ 4  และที่ทํางานกลุ่มงานบริการวิชาการ 

ช้ัน 11  เป็นห้องผู้บริหารสํานัก   ห้องอาจารย์   ห้องประชุม   กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กล ุ ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ   ห้องศูนย์รวมระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   

 
อาคารบุญชนะ  อัตถากร ช้ัน 5 เป็นห้องระบบเครือข่ายย่อยและเครื่องแม่ข่าย สําหรับติดต้ังระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย  สนับสนุนงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน 

 
อาคารจอดรถ         ช้ัน 2  เป็นห้องระบบเครือข่ายย่อยและเครื่องแม่ข่าย  สําหรับติดต้ังระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารและงานบริการ
การศึกษา 
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1.6 ข้อมูลทางการเงนิ 
แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณของสํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 
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งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ กองทุนสํานัก  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

 งบประมาณที่ได้รับ  งบประมาณที่เบิกจ่าย 

 
ตารางที่ 1.3 งบประมาณของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปี 2553 

 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

รายการ   งบประมาณที่ได้รับ   งบประมาณที่เบิกจ่าย  

งบดําเนินงาน 74,100.00 77,194.41 

งบลงทุน                        -                                -   

งบเงินอุดหนุน 23,000,000.00 22,958,551.80 

งบ
ปร

ะม
าณ

แผ
่นดิ

น 

 รวม  23,074,100.00 23,035,746.21 

งบดําเนินงาน 2,830,200.00 2,387,752.56 

งบลงทุน 344,000.00 308,608.28 

งบเงินอุดหนุน 36,000.00 32,084.00 

 ง
บป

ระ
มา

ณ
เง
ิน

รา
ยไ

ด้ 
 

 รวม  3,210,200.00 2,728,444.84 

งบดําเนินงาน 770,000.00 763,802.00 

งบลงทุน                        -                                -    

งบเงินอุดหนุน 50,000.00 47,494.79 

 ก
อง

ทุน
สํา

นัก
  

 รวม  820,000.00 811,296.79 

งบดําเนินงาน 5,088,800.00 4,502,823.00 

 งบลงทุน  707,000.00 698,046.60 

งบเงินอุดหนุน 20,000.00                              -   

 ก
อง

ทุน
พัฒ

นา
เท

คโ
นโ

ลย
ี  

 รวม  5,815,800.00 5,200,869.60 

รวมทั้งสิ้น 32,920,100.00 31,776,357.44 
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ตารางที่ 1.4 แสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 

1. สํานักควรกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายให้
สามารถวัดความสําเร็จได้อย่างชัดเจน 

สํานักได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ 

2. สํานักควรกําหนดเป้าหมายในปีต่อไปด้วย   เพื่อ
ช่วยให้การตัดสินใจดําเนินงานของสํานักมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

สํานักได้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และในระหว่างปีที่
ดําเนินงานมีการทบทวน/ปรับแผน/ปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการของสํ านักไ ด้
วิ เคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุท ธ์ 
แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของสถาบัน   และ 
ประเมินตัวบ่งชี้ในแผนงานและโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 

1. สํานักควรให้ ID แก่คณะอนกุรรมการประเมินฯ 
ก่อนการประเมินอย่างน้อย 2 สัปดาห์  เพื่อที่
คณะอนุกรรมการประเมินสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่นํามาอ้างอิง ในตัวบ่งชี้ อาทิเช่น ระบบ 
ICS   ระบบ Helpdesk Systems    และระบบ 
QAIS  เป็นต้น   

สํานักกําหนดสิทธ์ิให้คณะอนกุรรมการประเมินสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่นํามาอ้างอิง ในตัวบ่งชี้ได้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. สํานักควรจัดกิจกรรมหรือทรพัยากรที่จะส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถทํางานด้านวิชาการได้เพิ่มขึ้น 

สํานักมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้บุคลากรสามารถทํา 
งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลด้วย

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 

1. สํานักควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยแจ้ง
ผลการปฏิบัติงานผ่านทาง SMS  ทําให้สะดวก
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการกําหนด
แผนการปฏิบัติงาน  เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบและประเมินผล 

สํานักจัดทําโครงการ SMS แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงานผ่านระบบ helpdesk  

2. สํานักควรจัดบริหารงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนมาดาํเนินการในด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้มากขึ้น 

สํานักจัดหาทรัพยากรด้านไอทีเพื่อนํามาปรับปรุงงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงผ่านโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็น World 
Class University และโครงการเพิ่มศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประสิทธิภาพของ e-University 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนนิงาน 

3. สํานักควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสมทบในการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่ม
ให้แก่บุคลากร 

 

สํานักมีเงินอุดหนุนจากงบกองทุนสํานักให้เป็นเงิน
สวัสดิการของบุคลากรในสํานัก เพิ่มจากสวัสดิการที่
สถาบันจัดให้ ได้แก่ 

» สวัสดิการช่วยเหลือค่าทําศพ  กรณีบุคลากร คู่
สมรส บิดา มารดา  และบุตรของบุคลากรเสียชีวิต  

» สวัสดิการเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม สําหรับลูกจ้าง
ช่ัวคราวที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากสถาบัน 

» สวัสดิการอาหารกลางวันสําหรับลูกจ้างชั่วคราว ที่มี
รายได้น้อย 

» ค่าใช้จ่ายสําหรับลูกจ้างชั่วคราวในการเข้าร่วม
กิจกรรมของสถาบัน  

4. สํานักควรศึกษาและกําหนดทิศทางในการจัดทํา
แผนส่งเสรมิบุคลากรที่มีความสามารถและ
ศักยภาพในการขึ้นสู่ตําแหน่งที่มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว โดยการกําหนดเกณฑ์ประเมิน
บุคลากรอย่างชัดเจน และมกีารดําเนินการ
ต่อไป 

สํานักได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 

5. สํานักควรสร้างจุดเด่นให้กับตัวบ่งชี้ที่สถาบัน
มอบหมายให้สํานักรับผิดชอบในระดับสถาบัน 
เพื่อเน้นให้เห็นถึงการสนับสนุนสถาบันในการ
ดําเนินการตามพันธกิจของสํานัก 

สํานักได้กําหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสํานัก ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่  

» ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ 
(response time)  

» ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (service time) 

6. สํานักควรให้การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงในด้านต่าง ๆ  ให้ได้รับการอบรมด้านการพูด
ในที่สาธารณะ  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพที่มีอยู่ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักจัดทําโครงการแลกเปลีย่นความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอก   และโครงการสัมมนาประจําปีของสํานัก จะ
เน้นกิจกรรมให้บุคลากรนําเสนอผลการระดมสมองต่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

7. สํานักควรมีการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานโดด
เด่น  โดยจัดให้มีพนักงานดี เ ด่นของสํานัก 
ประจําเดือนหรือประจําปี 

สํานักได้จัดทําประกาศสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ เรือ่ง รายชื่อผู้มีผลการประเมนิการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสรา้งแรงจูงใจใหข้้าราชการของสํานัก 

 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 2 

ผลการดาํเนนิงานและผลการประเมินคุณภาพ 

เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปปีัจจุบนั 
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2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553  
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ 

2. สํานักมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานัก โดยมีหน้าที่ 
วิ เคราะห์ความสอดคล้องระหว่ างกลยุท ธ์ 
แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของสถาบัน  และ 
ประเมินตัวบ่งชี้ในแผนงานและโครงการเพื่อให้
การดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสํานักเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการ
ประจําสํานักไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักได้จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้  ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ของสถาบัน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถาบันให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้ บริหารของสถาบันฯได้มอบหมายสํ านัก
การศึกษาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านไอทีเป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันฯ และได้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้
อย่างเพียงพอ  ทําให้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักฯมีคุณภาพและ
ครอบคลุมความต้องการใช้งาน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
3. สํานักมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network ) 

ทั้งเครือข่ายแบบ Wired LAN และ Wireless 
LAN  ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้ง
สถาบัน   เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่าง
ทั่วถึง 

4.  สํ านั กมี ก ารส่ ง เ สริ ม ให้ บุ คลากรสายงาน
คอมพิวเตอร์ได้รับการอบรมในลักษณะเฉพาะ
ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น  และ
นําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับงานได้อย่าง
เหมาะสม 

5. สํานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  และมีการ
กําหนดนโยบายการควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักมีระบบต่าง ๆ    ที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ   อีกทั้งมีการรายงานยอดเงินคงเหลือ
ประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  และการจ้าง
เหมาการซ่อมแซมทุกครั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจในการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรนําระบบสารสนเทศที่สถาบันมีอยู่มาใช้ในกลุ่ม
ผู้บริหารเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถนําข้อมูลที่มีมาใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2. สํานักมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ตัวบ่งชี้ที่สํานักพัฒนาขึ้นนําไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกัน
คุณภาพ ได้แก่ ระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QAIS)  และมีการนํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ ไ ด้จากระบบ Helpdesk 
Service System มาเป็นตัวบ่งชี้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย   

 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

 
องค์ประกอบที่ 10 คุณภาพการใหบ้ริการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักมีระบบ Helpdesk Service System ช่วยใน
การออกชุดแบบสอบถามให้ผู้รับบริการประเมิน
ภายหลังเจ้าหน้าที่ให้บริการ ซึ่งทําให้ได้รับความ
คิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างสะดวก รวดเร็ว  ทําให้สามารถนํามาพัฒนางาน
บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553     หน้าที่ 14 จาก 60                
  

 

2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
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 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสํานักและได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน และสํานัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551- 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

สํานักมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานัก (สกอ.1.1-1.1) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ 
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานัก (สกอ.1.1-1.2)  สนับสนุนนโยบายของสถาบันมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานัก โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ (สกอ.1.1-1.3) ประกอบด้วย ผู้บริหารของสํานัก และผู้แทนจากทุกกลุ่มงานของสํานัก 
ในการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ.1.1-1.4) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักในการพิจารณา (สกอ.1.1-1.5) โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551- 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ/สํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
สํานักได้นําแผนกลยุทธ์ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วยแผนต่าง ๆ เสนอต่อที่

ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.1.1-2.1) เพื่อรับทราบและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ.
1.1-1.4) 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ คือ การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สํานักได้จัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานัก และมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของสํานัก (สกอ.1.1-3.1) และนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2553-
2556) ของสํานักมาแปลงแผนเป็นแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2553  โดยมีพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ และ
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  บรรจุในแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2553 ครบทั้ง 2 พันธกิจ  
(สกอ.1.1-1.2) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนปฎิบัติงานประจําปี 2553 (สกอ.1.1-1.4) และแผนกล
ยุทธ์ 4 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556)  ของสํานัก พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ (สกอ.1.1-4.1) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ 
สํานักได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2553 ครบ 2 พันธกิจ (สกอ.1.1-1.2) คือ 1) ด้านการ

บริการทางวิชาการ สํานักมีการดําเนินงานจํานวน 7 กิจกรรม (สกอ.1.1-5.1)  และ 2) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สํานักมีการดําเนินงานจํานวน  2  กิจกรรม (สกอ.1.1-5.2) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการประจําคณะ/สํานักเพื่อพิจารณา 

สํานักมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ในการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี ทุก 2 เดือน และนําเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2553 ต่อคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา (สกอ.1.1-6.1) และสํานักได้
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ.1.1-6.2) รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ต่อผู้บริหาร
สถาบัน (สกอ.1.1-6.3) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา 

สํานักมีการประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ.1.1-1.4) และรายงาน
ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 
ม.ค. 54 (สกอ.1.1-6.1)  ทั้งนี้กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาจะจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานัก หลังจบปีการศึกษา 2553 และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานักและและ
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานักเพื่อพิจารณา 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและ

คณะกรรมการประจําสํานักไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ผลการประเมนิ 
ปี 2553 

รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย 8 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ  7 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 4 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1-1.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.1.1-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.1.1-1.3 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 3/2553  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 
สกอ.1.1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 25 ก.ย. 52 
สกอ.1.1-1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2552 วันที่  8 มิ.ย. 52  
สกอ.1.1-2.1 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 
สกอ.1.1-3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.1.1-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 เม.ย. 2554 
สกอ.1.1-5.1 กิจกรรมการบริการทางวชิาการ  
สกอ.1.1-5.2 กิจกรรมการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
สกอ.1.1-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่1/2554 วันที่ 10 ม.ค. 2554 
สกอ.1.1-6.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2553  
สกอ.1.1-6.3 หนังสือนําส่งรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2553 
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องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้  2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 3 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
สํานักได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2554–2557) 

(สกอ.2.4-1.1) ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากร  ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานัก  และมี
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สกอ.2.4-1.2) 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

กําหนด 
สํานักมี เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักที่ ชัดเจน  

(สกอ.2.4-2.1)  โดยมีการติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด (สกอ.2.4-2.2) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การบริหารและพัฒนาของบุคลากรรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของสํานักจะต้องดําเนินการตามที่สถาบันกําหนด 
ผลการดําเนินงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน ดังนี้ 
- มีสวัสดิการในการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรสถาบัน (สกอ.2.4-3.1) 
- การตรวจสุขภาพประจําปี (สกอ.2.4-3.2) 
- ห้องพยาบาลและแพทย์ประจําสถาบัน 
- กีฬาและนันทนาการ 
- เงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ  

2) สํานักมีสวัสดิการสําหรับบุคคลากรสํานัก(สกอ.2.4-3.3) อาทิ การให้เงินช่วยงานศพของบุคลากร  คู่สมรส  
บิดา มารดา และบุตรของบุคลากรของสํานัก    เป็นต้น 

3) สํานักได้จัดทําประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมาก (สกอ.2.4-3.4) เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการของสํานัก 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

สํานักได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ตรงตามสายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
(สกอ.2.4-1.1) และได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมจากภายนอก 
นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน(สกอ.2.4-4.1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้กลไกการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ และดแูลควบคมุให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
สถาบันจัดทําจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4-5.1) และสถาบันได้จัดต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4-5.2) เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรของสํานักอย่างต่อเนื่อง   

 
 เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สนับสนุน 
 ในปีงบประมาณ 2553 สํานักได้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในการจัดส่ง
บุคลากรไปอบรมตามหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามสายงานนั้น ๆ   โดยกําหนดเป้าหมายเป็น
สัดส่วนของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด มีจํานวนร้อยละ 80 ขึ้นไป  สํานักมี
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 35 คน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) การพัฒนา
บุคลากรบรรลุตามเป้าหมายโดย มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ มีจํานวน 35 คน (ไม่นับซ้ํา)  และ
สัดส่วนของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด มีจํานวนร้อยละ 100  (สกอ.2.4-
6.1) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  จากข้อมูลในเกณฑ์มาตรฐาน  6 สํานักได้นําข้อมูลมาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4-1.1) และแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปี 2554 (สกอ.2.4-1.2) และ
ในปีงบประมาณ 2554 สํานักจะทําการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรรายบุคคล  เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสํานักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 7 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ  3 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 3 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553     หน้าที่ 19 จาก 60                
  

 

รายการหลักฐาน 
สกอ.2.4-1.1 แผนอัตรากําลัง 4 ปี  ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2554 – 2557) 
สกอ.2.4-1.2 แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
สกอ.2.4-2.1 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก  
สกอ.2.4-2.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก 

ประจําปีงบประมาณ 2554 
สกอ.2.4-3.1 หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทําประกันสุขภาพกลุ่ม (ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2552) 
สกอ.2.4-3.2 หนังสือเวียน เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปี 2553 
สกอ.2.4-3.3 สําเนา ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย.2552  และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที ่
2) ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2553 

สกอ.2.4-3.4 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเด่นและดีมาก ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

สกอ.2.4-4.1 ภาพกิจกรรมและ เอกสารนํ า เสนอในโครงการแลก เปลี่ ยนความรู้ สู่ เ พื่ อนร่ วมงาน 
http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/act_detail.asp?p=&nid=1702&mon=  

สกอ.2.4-5.1 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-5.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

ของบุคคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 
สกอ.2.4-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 11 ต.ค. 53 
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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ 7.1  : ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 
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 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. คณะกรรมการประจําสํานัก ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
1. คณะกรรมการประจําสํานักได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประจําสํานัก(สกอ.7.1-1.1) ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (สกอ.7.1-1.2) 
และได้นําเสนอหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-1.3) 

2. คณะกรรมการประจําสํานักได้ให้ความเห็นชอบระบบการกํากับติดตามและการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด 

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 2. ผู้บริหารสํานักมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 
1. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์  และนําไปสู่การปฏิบัติที่

เป็นระบบชัดเจน โดยมีแผนปฏิบัติงานประจําปี 2553 ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ   
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556  และการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ.7.1-2.1) 

2. ผู้บริหารมีระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้กลุ่มงานและบุคลากรทุกระดับ
ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน เพื่อกําหนดทิศทางและกํากับการดําเนินงาน ผ่านทีประชุมต่าง ๆ ได้แก่ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.1.1-1.5) ที่ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.1.1-2.1) ทีประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการของสํานัก (สกอ.1.1-1.4) 

3. มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักโดยใช้ระบบที่สํานักพัฒนาขึ้นใช้ในระดับ
สถาบันและระดับหน่วยงาน(สกอ.7.1-2.2) อาทิ ระบบ QAIS / ICS / MIS / Helpdesk Service Systems  
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   เกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 
1. สํานักมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานัก (สกอ.1.1-1.1) มีความเชื่อมโยงกับ 

แผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก ซึ่งมีกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย  
2. สํานักมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของสํานัก ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

ทุก 2 เดือน (สกอ.7.1-3.1) และมีการแจ้งแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรของสํานักรับทราบผ่านที่
ประชุมบุคลากรสํานัก(สกอ.1.1-2.1) 

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้บริหารสํานักสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
1. สํานักมีการบริหารโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ อาทิ คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ระดับหน่วยงาน (สกอ.7.1-4.1)คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(สกอ.7.1-4.2) คณะกรรมการ
ดําเนินการกิจกรรม 5 ส (สกอ.7.1-4.3)ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร เป็นต้น 

2. สํานักได้มอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีการกระจายอํานาจตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสํานัก(สกอ.7.1-4.4)โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานมีอํานาจในการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   การดูแลพัสดุครุภัณฑ์   และการจัดพ้ืนที่ในการทํางานของแต่ละกลุ่มงาน 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้บริหารสํานักถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
ผู้บริหารสํานักและหัวหน้ากลุ่มงาน มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดย การสอนงานที่หน้างาน การ

จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน และการจัดอบรม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ระบบสารสนเทศได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PL/SQL ให้กับกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2553 (สกอ.7.1-5.1)  คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน (สกอ.7.1-5.2)  คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (สกอ.7.1-5.3) เป็นต้น 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้บริหารสํานักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สํานักมีผลการดําเนินงานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (สกอ.7.1-6.1) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก  และผู้บริหารสํานัก
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
1. สํานักได้นําเสนอผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552 ต่อคณะกรรมการประจําสํานัก(สกอ.7.1-1.1) 

เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก  
2. สํานักได้จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สกอ.7.1-7.1)  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก และได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามมาตรการ/แผนงาน/โครงการ เพื่อ
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลการประเมนิ 
 

ปี 2553 
รายการ 

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

 
 
รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1-1.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.1.1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 25 ก.ย. 52 
สกอ.1.1-1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2552 วันที่  8 มิ.ย. 52  
สกอ.1.1-2.1 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 
สกอ.7.1-1.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 พ.ย. 2553 
สกอ.7.1-1.2 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  
สกอ.7.1-1.3 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ประจําปีการศึกษา 2553 
สกอ.7.1-2.1 เอกสารการรับรองปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 
สกอ.7.1-2.2 ระบบ QAIS / ICS /  MIS  / Helpdesk Service Systems 
สกอ.7.1-3.1 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ครั้งที่ 1-6/2553 และครั้งที่ 1/2554  
สกอ.7.1-4.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 999/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้

ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2554  
สกอ.7.1-4.2 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสนเทศที่ 4/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 
สกอ.7.1-4.3 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 9/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 

สของสํานัก และคําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 10/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการกิจกรรม 5 ส สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 

สกอ.7.1-4.4 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (สภาสถาบันอนุมัติ ณ วันที่ 16 
ธันวาคม 2552) 

สกอ.7.1-5.1 เอกสารการอบรมของรองผู้อํานวยการสํานักการศึกษาระบบสนเทศ 
สกอ.7.1-5.2 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
สกอ.7.1-5.3 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สกอ.7.1-6.1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานของสํานักด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
สกอ.7.1-7.1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 
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ตัวบ่งชี้ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : 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 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
   เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของสํานัก 
สํานักได้กําหนดประเด็นความรู้ตามแผนกลยุทธ์ของสํานัก (สกอ.1.1-1.1)  และดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

งาน ประจําปีงบประมาณ 2553 (สกอ.1.1-1.2)  เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ KM สํานักโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสํานัก  และสถาบัน  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการทํางานของตนเอง ซึ่งสํานักมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สกอ.7.2-1.1) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

สํานักมีการกําหนดหัวข้อและแต่งต้ังคณะทํางานของกิจกรรมที่ต้องดําเนินงานในปี 2553 (สกอ.7.2-2.1)  
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนา
บุคลากร และการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อย่างชัดเจน (สกอ.7.2-1.1) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สํานักได้กําหนดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (สกอ.7.2-3.1) ได้แก่ 
- ไอที ฟอรัม 
- Kick  off  KM  สํานัก 
- โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี 
- กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
- ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์  KM สํานัก 
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

สํานักได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดโดยการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สกอ.7.2-4.1)  และได้มี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยมีการเผยแพร่ไฟล์  ภาพ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของกิจกรรมที่สํานักได้
ดําเนินการตามแผนผ่านระบบ ICS , Blog , เว็บไซต์ KM  และระบบ QAIS (สกอ.7.2-4.2) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

สํานักจัดให้บุคลากรของสํานักรายงานผลการนําความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนามาใช้ในการสอน/การ
ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2553 (สกอ.7.2-5.1) เพื่อให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ต่าง ๆ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  อีกทั้งยังมีการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ระดับ
หน่วยงาน 2554 (สกอ.7.2-5.2) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ   
 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 
รายการ 

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

รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1-1.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.1.1-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.7.2-1.1 แผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
สกอ.7.2-2.1 หนังสือเลขที่ ศธ.0526.01/147 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2553 เรื่อง กําหนดหัวข้อและรายชื่อ

คณะทํางานในกิจกรรม KM ของสํานัก ปี 2553 
สกอ.7.2-3.1 ภาพกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากระบบ QAIS 

http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/act_detail.asp?p=&nid=1702&mon=  
สกอ.7.2-4.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ ระดับหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2553 
สกอ.7.2-4.2 ระบบ ICS http://ics.nida.ac.th:8080/desknow/index.html  เว็บไซต์ KM ISEC  http://km-

isec.nida.ac.th/board/  และระบบ QAIS http://qa.nida.ac.th/fismain/thai/act/actbycat.asp  
สกอ.7.2-5.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการนําความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนามาใช้ในการสอน/การ

ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2553 
สกอ.7.2-5.2  รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 ตุลาคม 

2553 
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ตัวบ่งชี้ที่สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศรับผิดชอบในระดับสถาบัน 

 
 
ตัวบ่งชี้ 7.3   : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : 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 

สถาบันมีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สถาบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในสถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (สกอ.
7.3 -1.1) 

1.2 สถาบันได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2553-2556 (สกอ.7.3 -1.2) ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ ICT ของสถาบัน   
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  ทรัพยากรสารสนเทศ  และงบประมาณที่
ต้องการใช้ในแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 2551–2565  (สกอ.7.3 -1.3)  และแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (สกอ.7.3 -1.4)   
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศของสถาบัน (สกอ. 7.3 – 2.1) ที่พัฒนาขึ้นแบ่งประเภทได้ดังนี้  
1. ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านปฏิบัติงาน(Operation Systems) ได้แก่  

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality Assurrance 
Information System)  

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
- ระบบจองใช้ทรัพยากร (e-Reserve) 
- ระบบบริการการศึกษา 
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2. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่ 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS) 
- ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

3. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems) ได้แก่ 
- ระบบคลังข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร  หรือ BI (Business Intelligence) 

โดยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ข้างต้น มีความครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน  และมีการนําไปใช้ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวาง  (สกอ.7.3-2.2) 

ผู้บริหารสถาบันเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยในทําให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  จึงได้สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนที่ช่วยในการผลักดันงานด้านนี้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

 
 เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

สถาบันโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้จัดทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ.7.3 – 3.1) (ได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2554) โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังคณะ/สํานัก
หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 170 ชุด ได้คืนมา 133 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.23 ในการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จําแนกเป็นความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูล 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 3.56 (คะแนนเต็ม 5) 
2) ฐานข้อมูลบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 3.59 (คะแนนเต็ม 5) 
3) ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หรือข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม

เท่ากับ 3.35 (คะแนนเต็ม 5) และ 
4) ฐานข้อมูลการเงิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม เท่ากับ 3.79 (คะแนนเต็ม 5) 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทุกฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

1.1 สถาบันโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ นําเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธาน (สกอ. 7.3 – 4.1) โดยมติที่
ประชุม ขอให้กลุ่มงาน MIS ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตามข้อเสนอแนะโดยนัดประชุมกับผู้ใช้ระบบต่อไป  

1.2 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ตาม
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง (รายการปรับปรุงระบบตั้งแต่ มิ.ย.2553 – พ.ค. 
2554 จากระบบ Helpdesk) (สกอ. 7.3 – 4.2) 

1.3 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา (QAIS) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีการปรับปรุงระบบในส่วนของข้อมูลงานวิจัย, 
งานบริการวิชาการ และผลงานอื่น ๆ  เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553     หน้าที่ 27 จาก 60                
  

 

 เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 
สถาบันมีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (สกอ. 7.3 – 5.1)   ซึ่งดําเนินการ
โดยกองแผนงาน และจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง และ ตามกําหนดระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ (สกอ. 7.3 – 5.2)   พร้อมรายงานของกพร. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ  
2553 (สกอ. 7.3 – 5.3)  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 5 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 5 ข้อ 4 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.3-1.1 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (สภาสถาบันอนุมัติ ณ วันที่ 16 

ธันวาคม 2552) 
สกอ.7.3-1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 

2556 http://isec.nida.ac.th/th/images/pdf/SAR/ict53-56%20.pdf  
สกอ.7.3-1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 – 2565      
สกอ.7.3-1.4 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.3-2.1  เอกสารแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน 
สกอ.7.3-2.2  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สกอ.7.3-3.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สกอ.7.3-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 

2554 
สกอ.7.3-4.2 รายการปรับปรุงระบบตั้งแต่ มิ.ย.2553 – พ.ค. 2554 จากระบบ Helpdesk 
สกอ.7.3-5.1 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)  

ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สกอ.7.3-5.2 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร ข้อมูลด้าการเงิน ข้อมูลด้าน

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สกอ.7.3-5.3 รายงานของกพร. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวบ่งชี้ 7.4   : ระบบการบริหารความเสี่ยง 
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 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สํานักแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศขึ้น (สกอ.7.1-4.2) เพือ่ให้

การดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของสํานัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย
ผู้บริหารของสํานักและมีหัวหน้ากลุ่มงานของแต่ละกลุ่มงานของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
สํานักมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก  ประจําปี

งบประมาณ 2554  ซึ่งได้กําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด และ
กําหนดเวลา (สกอ.7.4-4.1)  

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2 
สํานักได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง (สกอ.7.4-3.1) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
สํานักมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก  ประจําปี

งบประมาณ 2554  ซึ่งได้กําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  ตัวชี้วัด และ
กําหนดเวลา (สกอ.7.4-4.1) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. สํานักมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานัก (สกอ.7.4-5.1) เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบการจัดทําและปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

2. สํานักมีการสรุปผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  พร้อมหลักฐานอ้างอิง  
(สกอ.7.4-5.2)  เสนอต่อผู้บริหารของสํานัก  โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.4-5.3) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
สํานักได้นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก และผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (สกอ.7.4-6.1) 
นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.4-6.2) 
 
ผลการประเมนิ 
 

ปี 2553 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 6 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 6 ข้อ 5 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.1-4.2    คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 4 /2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 
สกอ.7.4-3.1 ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง  
สกอ.7.4-4.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 8 พ.ย. 53 
สกอ.7.4-5.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 11 เม.ย. 54 
สกอ.7.4-5.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2553) 
สกอ.7.4-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 พ.ย.53 
สกอ.7.4-6.1 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2554 
สกอ.7.4-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พ.ค. 54 
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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 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

สํานักมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สกอ.8.1-1.1) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก ซึ่งมีแผนการ
ใช้จ่ายเงินโดยกําหนดงวดเวลาของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สกอ.8.1-1.2) เพื่อการติดตามการใช้จ่ายเงินให้ตรง
ตามแผนและรวดเร็วย่ิงขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณประจําปี ซึ่งแผนงาน/
โครงการของสํานักมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงนิ หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงนิอย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณโดยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมาย 
อาทิ การจัดบรกิารสําหรับนักศึกษา และการจัดบริการส่วนรวมของสถาบันตามแหล่งเงิน เป็นต้น โดยมีการพิจารณา
จัดลําดับภารกิจที่สําคัญ  รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง   (สกอ.8.1-2.1)  เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณของแต่ละแหล่งเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

  เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สํานักและบุคลากร 
          สํานักได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553 ที่มีความสอดคล้องกับแผลกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี
งบประมาณ 2553 – 2556  และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2553  (สกอ.8.1-3.1) 

  เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารสํานัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ในปีงบประมาณ 2554 สํานักได้จัดทํารายงานสถานะการเงิน เสนอคณะกรรมการประจําสํานัก  
(สกอ.8.1-4.1) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.8.1-4.2) และคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก 
(สกอ.8.1-4.3) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

  เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง 
1. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้จากระบบ MIS ได้ตลอดเวลา (สกอ.8.1-5.1) 
2. มีการเสนอข้อมูลทางการเงินต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และ

กองทุนสํานัก (สกอ.8.1-5.2) 
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  เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
1. สถาบันมีสํานักงานตรวจสอบภายใน สําหรับตรวจสอบกิจการและการบริหารการใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามระเบียบ (สกอ.8.1-6.1) 
2. สํานักได้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประจําทุกปี (สกอ.8.1-6.2) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล 
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
1. มีการรายงานสถานะการเงิน (สกอ. 8.1-7.1) ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเงินกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี และกองทุนสํานัก (สกอ.8.1-4.2 และ สกอ.8.1-4.3) 
2. มีการจัดทํารายงานเงินเหลือจ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ (สกอ.8.1-7.2) 
3. มีการจัดทํารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน/

โครงการโดยจะประชุมทุก 2 เดือน (สกอ.7.1-3.1) 
 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1-6/53 และครั้งที่ 1/54 
สกอ.8.1-1.1  แผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.8.1-1.2 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 
สกอ.8.1-2.1 ตารางแสดงงบประมาณของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554 
สกอ.8.1-3.1 รายงานการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจําปี 2553 
สกอ.8.1-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พ.ค.2554 
สกอ.8.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 มี.ค. 2554 

และครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เม.ย. 2554  
สกอ.8.1-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 เม.ย. 2554 
สกอ.8.1-5.1 รายงานสถานะทางการเงินจากระบบ MIS ปีงบประมาณ 2553 
สกอ.8.1-5.2 ข้อมูลทางการเงินของงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และกองทุนสํานัก (ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 2554) 
สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ประจําปี 2553 
สกอ.8.1-6.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 44/2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 
สกอ.8.1-7.1 รายงานสถานะการเงินงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554) 
สกอ.8.1-7.2 รายงานเงินเหลือจ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 
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องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 หรือ 6 ข้อ   

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักมีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1. สํานักได้มีการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.9.1-1.1) ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกรรมการ 2 ชุด คือ 

• คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก (สกอ.9.1-1.2) 
• คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก (สกอ.9.1-1.3) 

2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก จํานวน 2 ครั้ง  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 
1. ผู้บริหารสํานักให้ความสําคัญ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักที่ชัดเจน (สกอ.9.1-

2.1)  และจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.1.1-6.1) และแจ้งให้บุคลากรสํานักรับทราบ (สกอ.9.1-2.2) 

2. สํานักมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม รวมท้ังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพเพื่อให้การดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (สกอ.9.1-1.1) 

3. สํานักได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมแนวทางการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553  (สกอ.9.1-2.3) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 

สํานักได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก (สกอ.9.1-3.1) คือ องค์ประกอบด้านคุณภาพ
การให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) 
3. ร้อยละของปัญหาที่ได้รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด (Service Time) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1. สํานักควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

คณะ/สํานัก (สกอ.9.1-1.2) และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/สํานัก (สกอ.9.1-1.3) 
2. สํานักได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552 (สกอ.9.1-4.1) โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา (สกอ.9.1-4.2)  และได้รายงานในระบบ CHE 
QA Online และ 

3. สํานักได้นําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2554 (สกอ.7.1-7.2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานัก และคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.1.1-6.1) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
สํานักมีการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2554  เพื่อนําผลการ

ประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก ประจําปี
การศึกษา 2552 มาปรับปรุงการทํางานโดยมีการกําหนดมาตรการ/โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานในปีต่อไป (สกอ.7.1-7.1)  

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ระบบ MIS  QAIS  

BI  (สกอ.7.3-2.2) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ นักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานัก 
1. สํานักส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  การให้

บุคลากรของสํานักเข้ารับฟังการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.9.1-7.1) เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินตนเองของสํานัก และให้บุคลากรของสํานักได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
และมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  

2. สํานักมีการสํารวจความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานักได้เข้ามีมาส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพของสํานัก  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/

คณะ/สํานักและมีกิจกรรมร่วมกัน 
ในปีการศึกษา 2553 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่สถาบันจัดขึ้น 

ได้แก่  
- โครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 (สกอ.9.1-2.3) 
- โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2554 (สกอ. 9.1-8.1) 
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- โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนและจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 (สกอ. 9.1-8.2) 

- สํานักได้รับเชิญเพื่อการนําเสนอ Best Practice แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช (สกอ.9.1-8.3) 

นอกจากนั้นสํานักได้มีการหารือแนวทางในการปรับปรุงระบบQAIS กับหน่วยงานภายในสถาบัน  
(สกอ.9.1-8.4) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

สํานักมีระบบ Helpdesk Service (สกอ.9.1-9.1) ซึ่งระบบสามารถจัดทํารายงานเพื่อประกอบการจัดทํา
รายงานด้านการประกันคุณภาพของสํานัก และช่วยในการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (สกอ.9.1-9.2) โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 2552 ของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.9.1-9.3)  
 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 9 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 9 ข้อ 8 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่1/2554 วันที่ 10 ม.ค. 2554 
สกอ.7.1-7.1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 
สกอ.7.3-2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สกอ.9.1-1.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับสํานัก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 14 ต.ค. 

2553  และ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 เม.ย. 2554 
สกอ.9.1-1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.9.1-1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.9.1-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2554 
สกอ.9.1-2.2 หนังสือเวียนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
สกอ.9.1-2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมแนวทางการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553  
สกอ.9.1-3.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับสํานัก ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 

เม.ย. 2554 
สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2552 
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สกอ.9.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 พ.ย. 53 
สกอ.9.1-7.1 รายงานการประชุมการแจ้งผลการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองของสํานัก  วันที่ 23 

ก.ค. 53 
สกอ.9.1-8.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553” 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554  
สกอ.9.1-8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนและจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(SAR) ประจําปีการศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  
สกอ.9.1-8.3 กําหนดการ งาน KM Day ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554 ณ. ห้อง

ประชุมสามศร ช้ัน 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สกอ.9.1-8.4 หนังสือเชิญประชุม การหารือแนวทางในการปรับปรุงระบบ QAIS 
สกอ.9.1-9.1 ระบบ Helpdesk Service URL: http://helpdesk.nida.ac.th/login.php  
สกอ.9.1-9.2 แบบสอบถามจากระบบ Helpdesk Service 
สกอ.9.1-9.3 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดแนวปฏิ บั ติที่ ดี  2552  ของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่นของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
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 

สํานักได้จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (10.1-1.1) และประชุมระดม
สมองเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บข้อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัววัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานในการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ   สํานักมีปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน โดยมีระบบ Helpdesk Service System เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง  ระบบทําให้บุคลากรสามารถรับทราบปัญหาหรือการ
ขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารสามารถ
รับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และระบบยังช่วยในการออกชุด
แบบสอบถาม (10.1-1.2) ให้ผู้รับบริการกรอกหลังเจ้าหน้าที่ให้บริการเมื่อรับแจ้งปัญหาประจําวันในระบบได้ทันทีซึ่ง
ทําให้ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างสะดวก รวดเร็ว   สามารถนํามาพัฒนางาน
บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

ในปีการศึกษา 2553 ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง (10.1-1.3) ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2553 – สิงหาคม 2553 โดยวิธีการแจก

แบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ จํานวน 350 ชุด ได้คืนมา 288 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82 
และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษา จํานวน 600 ชุด ได้คืนมา 498 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2554/ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 โดยวิธีการ
แจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ จํานวน 250 ชุด ได้คืนมา 206 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
82 และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษา จํานวน 500 ชุด ได้คืนมา 415 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  

บุคลากรมีความพึงพอใจมากในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 2   
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 

บุคลากรมีความพึงพอใจมาก ในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2554/ครั้งที่ 1   
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  

นักศึกษาภาคปกติและนักศกึษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก ใน
ปีงบประมาณ 2553/ครั้งที ่2 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ 4.08 ตามลําดับ 

– นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจปานกลางในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก ใน
ปีงบประมาณ 2554/ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ 4.13 
ตามลําดับ 

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 (10.1-1.4) 
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ผลการประเมนิ 
 

ปี 2553 รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป  
ผลการดําเนนิงาน 4.24 4.24 
คะแนนอิงเกณฑ์ 4 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ

  
รายการหลักฐาน 
10.1-1.1 แผนการดําเนินงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ 
10.1-1.2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
10.1-1.3 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ รอบปี

การศึกษา 2553 (การสํารวจปีงบประมาณ 2552/ครั้งที่ 2 และปีงบประมาณ 2553/ครั้งที่ 1) 
10.1-1.4 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2 และ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที ่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 50 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70-79 ≥ ร้อยละ 80 

 
ผลการดําเนนิงาน 

รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อกลับ (10.2-1.1) สรุปได้ดังนี้ 
รายการที่ใช้เวลา 

<= 4 ชม. 
รายการที่ใช้เวลา 

> 4 ชม. 
 
 

ประเภทงาน 

 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

1.  กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 728 658 90.38 48.56 70 9.62 5.17 
2.  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 253 237 93.68 17.49 16 6.32 1.18 

3.  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 374 355 94.92 26.20 19 5.08 1.40 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,355 1,250  92.25 105  7.75 

 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80  
ผลการดําเนนิงาน 92.25 92.25 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
10.2-1.1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อกลับ ต้ังแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554”  
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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 50 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70-79 ≥ ร้อยละ 80 

 
ผลการดําเนนิงาน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการ  ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดระดับความยาก – ง่าย ของงานที่
รับผิดชอบ  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 
 
หมายเหตุ :  1 วันทําการ เทา่กับ 8 ช่ัวโมง ไม่นับวันหยุดราชการ 

 
เวลาที่ใชใ้นการให้บริการจนแล้วเสร็จ สาํหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งได้จากระบบ 
Helpdesk Service System  “รายงานเวลาที่ใช้ในการใหบ้ริการ” (10.3-1.1) 
 

รายการที่แก้ไขภายในเวลาที่
กําหนด 

รายการทีใ่ชเ้วลาเกินกําหนด งาน รายการ
ทั้งหมด 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน
รายการ 

ร้อยละ ร้อยละถ่วง
น้ําหนัก 

1.   กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 730 706 96.71 51.87 24 3.29 1.76 
2.   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 255 251 98.43 18.44 4 1.57 0.29 
3.   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 376 373 99.20 27.41 3 0.80 0.22 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,361 1330  97.72 31  2.28 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553     หน้าที่ 40 จาก 60                
  

 

ผลการประเมนิ 
ปี 2551 รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80  
ผลการดําเนนิงาน 97.72 97.72 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
10.2-1.2 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3 

สรุปผลการประเมนิและทิศทางการพัฒนา 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.1 ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ผลลัพธ ์

(% หรือสัดสว่น) 
คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทกุระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนั
เรียนรู้ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ 9 ข้อ 
5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 ขึ้นไป 

4.24 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนอง
กับผู้รับบริการ (response time) 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

80 

92.25 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รายการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

80 

97.72 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ไม่รวมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และ จุดเน้น จุดเด่น 

4.88 
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3.2 ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องค์ประกอบ 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผน 

- 4.00 - 4.00 ดี   

2. การผลิตบัณฑติ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   
9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 4.88 - 4.88 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

      
หมายเหต ุ: ผลการประเมนิ 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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี    
5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

            

มาตรฐานที ่2 ก ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 - 4.86 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.1, 
2.4, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1, 9.1 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 4.88 - 4.88 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

      
หมายเหตุ :  ผลการประเมนิ 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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                               หน้าที่ 44 จาก 60                
  

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - - - - -   

2. ด้านกระบวนการภายใน - 4.83 - 4.83 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. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ - 4.88 - 4.88 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

      
หหมายเหตุ:  

  
  
  
  
 

ผลการประเมนิ 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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                               หน้าที่ 45 จาก 60                
  

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 และ 9.1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       4.88 ดีมาก   

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลติบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - - -   

4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

- 4.88 - 4.88 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

       
หหมายเหตุ :  

 
 
 
 

ผลการประเมนิ 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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 



                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทที่ 4  
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(โดยกรรมการประเมนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       

 

 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
ประจําปีการศกึษา 2553 

 
 
 

 
โดย 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
                วันที่ 30 มถิุนายน 2554
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 47 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 ตามคําสั่งสถาบันที่ 438/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก  ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า รายงานการประเมินตนเองของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2553 สํานักควรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในระดับสํานักด้วย   และสํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
วิสัยทัศน์ ซึ่งบุคลากรของสํานักร่วมรับทราบ  มีคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสํานักตามแผนที่
วางไว้ ซึ่งทําให้สํานักพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ยังมีข้อเสนอแนะและ
วิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงาน ด้านแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ  ด้านการจัดการ
ความรู้  ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ด้านการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านการประเมินผลสําเร็จ 
ตามแผน   ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์โดยรวม
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

 
 

วิธีประเมิน 
1) การวางแผนและการประเมิน  

ก. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
 กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาได้ติดต่อประสานกรรมการทุกท่านได้ข้อสรุปกําหนดการตรวจเยี่ยม  
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  เวลา 9.30 – 15.00 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554  ไปยัง
กรรมการพร้อมเอกสารดังนี้  1) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2554    2) คําสั่งสถาบันที่ 438/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก  3) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553  และ 
4) กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก  

ข. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  
คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ

คือ   
• ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน  (มีผูแ้ทนจากกลุม่งานพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 3 คน) 
• ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน พร้อมทั้งสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการ

ประเมินตนเอง  
• เยี่ยมชมสถานที่ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ และมีการสุ่มสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสํานัก  
• คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในรายงานและสรุปผลการประเมินต่อบุคลากรของสํานัก 

เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2554 เวลา 15.30 – 17.00 น. โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 คน   
(เฉพาะบุคลากรของสํานัก 25 คน) 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 48 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ค. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ และได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคะแนน

การประเมิน เสนอจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี 
นําเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารของสํานัก 
 
2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประเมินได้
ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร Website ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และสัมภาษณ์บางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 49 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4.1 คะแนนการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

 
ผลการดําเนนิงาน (การประเมินตนเอง) ผลการดําเนนิงาน (โดยคณะกรรมการ) 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) คะแนน 

บรรลเุปา้หมาย 
(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน         
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

8 ข้อ  7 ข้อ 4   7 ข้อ 4   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต           
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

7 ข้อ  7 ข้อ 5   3 ข้อ 3  กรรมการตัด
เกณฑ์ข้อ 1,2,6,7 
เนื่องจากการ
จัดทําแผนการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากรยัง
ไม่สมบูรณ ์

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    4 ข้อ 4  กรรมการตัด
เกณฑ์ข้อ 4 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 50 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

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

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) คะแนน 

บรรลเุปา้หมาย 
(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

เนื่องจากการนํา
ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศยังไม่
ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ  6 ข้อ 5    5 ข้อ 4  กรรมการตัด
เกณฑ์ข้อ 2 
เนื่องจากการะบุ
ความเสี่ยงมีไม่
ครบอย่างน้อย 3 
ด้าน 

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   8 ข้อ 4  กรรมการตัด
เกณฑ์ข้อ 5 
เนื่องจากยังไม่มี
การนําผลการ
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

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

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) คะแนน 

บรรลเุปา้หมาย 
(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

ประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และ
ส่งผลใหม้ีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณแ์ละจุดเน้น จดุเด่น         
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 ขึ้นไป 

 4.24 5    4.24 4   กรรมการให้ปรับ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการใหม้ี
มาตรฐานในการ
เทียบเคียงได้ เช่น 
การใช้เกณฑ์
ประเมินตัวบ่งชี้
ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนอง
กับผู้รับบริการ (response time) 

≥  
ร้อยละ 80

 92.25 5    92.25 5    



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 52 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

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

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) คะแนน 

บรรลเุปา้หมาย 
(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

ตัวบ่งชี้ 10.3 รอ้ยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

≥  
ร้อยละ 80

 97.72 5    97.72 5    

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

   4.25   

       
หมายเหต:ุ 

1. ในช่องผลการดําเนินงาน ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือ
ระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตาราง ป2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องค์ประกอบ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน 

- 4.00 - 4.00 ดี   

2 การผลิตบัณฑิต - 3.00 - 3.00 พอใช้   

7 การบริหารและการจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี   

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 4.00 - 4.00 ดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 4.25 - 4.25 ดี เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดี -       

 
 

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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหต:ุ 

5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 54 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

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 

- 4.14 - 4.14 ดี ตัวบ่งชี้ที่
1.1, 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 

- 4.25 - 4.25 ดี เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดี -       

 
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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหต:ุ 

5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบว
นการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - -   

2. ด้านกระบวนการภายใน - 4.00 - 4.00 ดี 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 

- 4.25 - 4.25 ดี เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดี -       

 
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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหต:ุ 

5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบว
นการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 3.00 - 3.00 พอใช้ ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1

4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 ดี ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 และ 9.1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

      4.25 ดี   

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลติบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - - -   

4)  ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

      - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 4.25 - 4.25 ดี เฉพาะตัว
บ่งชี้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดี -       

 
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 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหต:ุ 

5. 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  จากการประเมินของกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ซึ่งบุคลากรของสํานักร่วมรับทราบ 

2. สํานักมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของสํานัก  เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เนื่องจากสถาบันกําหนดให้สาํนักดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีให้ครบ 2 พันธกิจ ได้แก่ 
1) ด้านการบรกิารทางวิชาการ  และ 2) ด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนั้นสํานกัควร
บรรจุพันธกิจทั้ง 2 ด้านไว้ในพันธกิจของสํานัก
ด้วย  

2. สํานักควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่
ชัดเจนและควรจัดทํารายงานประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

3. สํานักควรมกีารนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและ
คณะกรรมการประจําสํานักไปทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. ควรบรรจุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ใน
พันธกิจของสํานัก 

2. กําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดบางแผนงาน/
โครงการให้ชัดเจน และมกีารประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสํานักด้วย

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
1. สํานักควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในสํานักในรูปแบบ Top-Down และมีการระดมสมอง

ให้บุคลากรช่วยกันคิดในรูปแบบ Bottom-Up เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมเพื่อสร้างความพึง
พอใจ เป็นประโยชน์ และเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรเอง  ในการทําแผน  โดยแยกแผนกลยุทธ์ ออกจาก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

2. สํานักควรทําประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ภายในสํานัก จากนั้นจึงค่อยทําประชาพิจารณ์ภายนอกสํานัก  
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดีซึ่งดําเนินการ
ตามท่ีสถาบันกําหนด และยงัมีสวัสดิการสาํหรับ
บุคคลากรสํานกัเพิ่มเติมอีกด้วย  
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จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สํานักควรมีการจัดทําแผนการบริหารและพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับ Core Competency 
ของแต่ละบุคคล/กลุ่มงาน เพือ่รองรับการพัฒนาสํานัก
ตามแผนกลยทุธ์ของสํานัก 

1. สํานักควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร/
กลุ่มงาน 

2. สํานักควรมีระบบติดตามการนําความรู้จากการอบรม 
ศึกษาดูงานไปพัฒนาการทํางานของบุคลากร/กลุ่มงาน
อย่างต่อเนื่อง 

3. สํานักควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนในเชิงคณุภาพ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
สํานักควรสํารวจเกี่ยวกับทักษะทางด้าน IT และ Core Competency ของบุคลากรภายในสํานัก เพือ่จัดโครงการ
อบรมให้ตรงกับความต้องการและ Core Competency ของบุคลากร และกลุ่มงานในสํานัก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตาม
ผลการดําเนินงานของสํานักตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง
ทําให้สํานักพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักได้จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้  ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสํานัก
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สํานักควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศให้ครอบคลมุงานทุกด้าน 
2. สํานักควรจัดการสํารวจความพึงพอใจโดยมี

แบบสอบถามคืนกลับมาร้อยละ 80 ของจํานวน
ผู้ใช้บริการ 

3. สํานักควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสํานักให้
ครบทุกด้าน 

 
 

1. สํานักควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย  เช่น ระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ระบบ QAIS  ระบบ  
e-Document  เป็นต้น 

2. สํานักควรนําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาช่วยใน
การสํารวจความพึงพอใจ 

3. สํานักควรนําผลการประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ
ที่ได้คะแนนนอ้ยที่สุดมาดําเนินการปรับปรุง และ
จัดทํารายงาน 

4. ควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1) ด้านภาย
ภาพ  2) ด้านปฏิบัติการ  และ 3) ด้านระเบียบและ
กฏหมาย 

5. ควรนําวิสัยทัศน์ของสํานัก 4S มาประเมินความ
เสี่ยงด้วย 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ต้ังกลุ่มงานหรือคณะทํางานที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน เพื่อระดมสมองสรุปประเด็นความรู้ในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้ง
นําข้อมูลจากการแก้ไขปัญหาในการทํางานที่มีการ request ของผู้ใช้บริการจัดทําเป็นคู่มือแล้วนําขึ้นเว็บไซต์  เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทํา KM 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักมีระบบสารสนเทศ ที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ใน
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ
รายงานยอดเงินคงเหลือประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุ  และการจ้างเหมาบริการ 
 

ควรนําระบบสารสนเทศที่สถาบันมีอยู่มาใช้ในกลุ่ม
ผู้บริหารให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

สํานักควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สํานักควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ที่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีผลการดําเนินการที่ไม่ครบ
ตามเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ในแผนยทุธศาสตร์ควรแยกขอ้มูลตัวบ่งชี้แผนงาน/โครงการกับค่าเป้าหมาย ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องครบถ้วน 
 

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่นของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

สํานักควรกําหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานการ
ประเมินในหนว่ยงานอื่น ๆ ด้วย 

สํานักควรปรับเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการให้มีมาตรฐานในการเทียบเคียงได้ เช่น 
การใช้เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
  
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553                                             หน้าที่ 60 จาก 60 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.3 วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรคข์ึน้  
1. สํานักควรต้ังกลุ่มงานหรือคณะทํางานที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน เพื่อระดมสมองสรปุประเด็นความรู้

ในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งนําข้อมูลจากการแก้ไขปัญหาในการทํางานที่มีการ request ของผู้ใช้บริการจัดทําเป็นคู่มือแลว้
นําขึ้นเว็บไซต์  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทาํ KM 

2. สํานักควรสํารวจเกี่ยวกับทักษะทางด้าน IT และ Core Competency ของบุคลากรภายในสํานัก 
เพื่อจัดโครงการอบรมให้ตรงกับความต้องการและ Core Competency ของบุคลากร และกลุ่มงานในสํานัก 

3. สํานักควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในสํานักในรูปแบบ Top-Down และมีการ
ระดมสมองให้บุคลากรช่วยกันคิดในรูปแบบ Bottom-Up เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมเพื่อสร้างความพึง
พอใจ เป็นประโยชน์ และเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรเอง  ในการทําแผน  โดยแยกแผนกลยุทธ์ ออกจาก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

4. สํานักควรทําประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ภายในสํานัก จากนั้นจึงค่อยทําประชาพิจารณ์ภายนอกสํานัก  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 
วันพฤหสับดีที ่30 มิถุนายน 2554 

ณ  ห้องประชมุ 1 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ชัน้  11  อาคารสยามบรมราชกุมารี   
 
 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ สุรพงศ์  เอื้อวัฒนามงคล    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  กรรมการ 
3. อาจารย์ ขวัญจิรา  เสนา    กรรมการ 
4. นางศิวพร  สาริสุต     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย สุทธิทศธรรม ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
2. นางภาวินี พันธ์ลาภ                   รักษาราชการแทนเลขานุการสํานัก 
3. นางสาวอรวรรณ  สขุยานี    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 
4. นางโสภิษฐ์  ปัญญาคํา    หัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 
5. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธ์ุ    หัวหนา้กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
6. นางทัศนีย์ อาดํา                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวทิพวรรณ แม่นสํารวจการ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน 
8. นางสาวกมลวรรณ ถิ่นหัวเตย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน 
9. นางสาวฐิติภรณ์  พันธ์ประภา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน

   
เริ่มประชุมเวลา    9.10  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และกล่าวถึงรายงานการประเมินตนเองของสํานัก ปีการศึกษา 
2553  ซึ่งจากการพิจารณาตามเอกสารประกอบ   และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2553 ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  โดยข้อมูลทั้งหมดปรากฎตามรายงานการ
ประเมินตนเอง 
   
  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้แก้ไขในเอกสารรายงานการประเมินตนเองเพิ่มเติมดังนี้ 

หน้าที่ 14    บรรทัดที่ 12  แก้จาก “นโยบายของสํานัก” เป็น “นโยบายของสถาบัน”  
บรรทัดที่ 25  แก้จาก “แผนปฏิบัติราชการ” เป็น“แผนกลยุทธ์”  

หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 18  แก้จาก “31 กันยายน 2553” เป็น “30 กันยายน 2553” 
หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 15  แก้จาก “(สกอ.7.1-7.2)” เป็น “(สกอ.7.1-7.1) 
หน้าที่ 34 ขอให้นําผลการดําเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานที่ 9 “สํานักได้รับเชิญเพื่อ

การนําเสนอ Best Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช” มาเป็นผลการดําเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานที่ 8 
แทน 
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 บรรทัดที่ 18  แก้จาก “(สกอ.7.1-7.2)” เป็น “(สกอ.7.1-7.1) 
 บรรทัดที่ 20  รายการหลักฐานที่ สกอ.9.1-1.1 ขอให้เพิ่มเติมหลักฐาน

อ้างอิง ของรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับ
สํานัก ให้ครบ 2 ครั้ง   

หน้าที่ 36 ขอให้ปรับเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์ของการประเมินของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ในหน้าที่ 33 

      
คณะกรรมการประเมินฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประเมินตนเองของสํานัก 

ประจําปีการศึกษา 2553 สํานักควรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ในระดับสํานักด้วย   และสํานักมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ ซึ่งบุคลากรของ
สํานักร่วมรับทราบ  มีคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสํานักตามแผนที่วางไว้ 
ซึ่งทําให้สํานักพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสํานักมีการ
ประเมินทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่สถาบันกําหนด 5 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ และประเมินตามอัตต
ลักษณ์ของสํานักอีก 1 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ได้ผลการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   

ผลการดําเนนิงาน 
(ประเมนิโดยกรรมการ) 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการ
ประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

  

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 

8 ข้อ   7 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7 ข้อ   3 ข้อ 3 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นํา
ของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ 
 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน 
(ประเมนิโดยกรรมการ) 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการ
ประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

  

บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจ 

5 ข้อ   4 ข้อ 4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง 

6 ข้อ   5 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ   8 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น 
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

≥ 3.51 
คะแนน 

  4.24    4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาใน
การตอบสนองกับผู้รับบริการ 
(response time) 

≥ 80%   92.25   5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 10.3 รอ้ยละของ
ปัญหาที่ได้รายการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

≥ 80%   97.72  5 คะแนน  

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ 
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)  

  34 23 4.25 คะแนน 
 

 
จากน้ันที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงาน 

ดังนี้  
1. สํานักควรบรรจุพันธกิจทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการทางวิชาการ  และ 2) ด้าน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไว้ในพันธกิจของสํานักด้วย  
2. สํานักควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและควรจัดทํารายงาน

ประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 
3. สํานักควรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและ

คณะกรรมการประจําสํานักไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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รายงานการประชุมการแจ้งผลการตรวจประเมินรายงานการประเมนิตนเองของสาํนัก 
วันพฤหสับดีที ่30 มิถุนายน 2554 

ณ  ห้องประชมุ 1 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ชัน้  11  อาคารสยามบรมราชกุมารี   
 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย สุทธิทศธรรม      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลนดา สงวนวงษ์ทอง  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการด้านงานบริการวิชาการ 
3. นางภาวินี พันธ์ลาภ                    รักษาราชการแทนเลขานุการสํานัก 
4. นางโสภิษฐ์  ปัญญาคํา  
5. นางสาวกสิมา  คิ้วเจริญ 
6. นางอัจฉราพร สาระบุตร 
7. นางสาวอรวรรณ  สุขยานี 
8. นางสาวศิโรรัตน์  พลชัย 
9. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธ์ุ 
10. นายเสริมศักด์ิ สุนทรศัพท ์
11. นางสุนิดา  เตียธสิทธ์ิ 
12. นางสาวประภาพรรณ มานิตสุภวงษ์ 
13. นางสาวสุภักตรา เส็งหะพันธ์ุ 
14. นางทัศนีย์   อาดํา 
15. นายกรพรหม  ถิรวัฒน ์
16. นางสาวจุฬาลักษณ์  กาญจนเตมีย์ 
17. นางสาววรันต์ภรณ์  ขันจะนนัท์ 
18. นายสุรพงษ์  เนาวเศรษฐ์ 
19. นายภิญโญ     เกิดแก้ว 
20. นายพิชนกฤษณ์  โกศลทวิชากร 
21. นางสาวชนัญญา  เนียมมาลยั 
22. นางสาวคณิตรา   ปิดสายะ 
23. นายวรวุฒิ แสงเรือง 
24. นางสาวกนกพร หล่อสมฤด ี
25. นางสาวอรวรรณ มูสิกะ      
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชิดชัย  บุตแสง     ติดราชการ 
2. นายธวัชชัย  กาวรรณ     ติดราชการ 
3. นางสาวทัศนีย์ เพชรสีช่วง    ติดราชการ 
4. นางสาวอัจฉริยา  เปรมเล็ก    ติดราชการ 
5. นายอารี  หวังปัญญา     ติดราชการ 
6. นายวิโรจน์ ใจจินดา     ติดราชการ 
7. นางศิริวัลย์ ทองอาภรณ์    ติดราชการ 
8. นายส่ง  ฉ่ําสอน     ลาป่วย 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ สุรพงศ์  เอื้อวัฒนามงคล    ประธานคณะกรรมการประเมินฯ 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  กรรมการประเมินฯ 
3. อาจารย์ ขวัญจิรา  เสนา    กรรมการประเมินฯ 
4. นางศิวพร  สาริสุต     กรรมการประเมินฯ 
5. นางสาวทิพวรรณ แม่นสํารวจการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
6. นางสาวกมลวรรณ ถิ่นหัวเตย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
7. นางสาวฐิติภรณ์  พันธ์ประภา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา    15.30  น. 
  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงผลการประเมินรายงานการประเมินตนเอง
ของสํานัก ปีการศึกษา 2553 
 
เรื่องที่ 1  ผลการประเมนิรายงานการประเมินตนเองของสํานัก ปีการศึกษา 2553 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้แจ้งผลการประเมินรายงานการประเมินตนเองของสํานักจากการ
ประเมินทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่สถาบันกําหนด 5 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ และประเมินตามอัตต
ลักษณ์ของสํานักอีก 1 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ และผลการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   

ผลการดําเนนิงาน 
(ประเมนิโดยกรรมการ) 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการ
ประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

  

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 
 

8 ข้อ   7 ข้อ 4 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน 
(ประเมนิโดยกรรมการ) 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการ
ประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

  

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7 ข้อ   3 ข้อ 3 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นํา
ของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจ 

5 ข้อ   4 ข้อ 4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง 

6 ข้อ   5 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ   8 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น 
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

≥ 3.51 
คะแนน 

  4.24    4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาใน
การตอบสนองกับผู้รับบริการ 
(response time) 

≥ 80%   92.25   5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 10.3 รอ้ยละของ
ปัญหาที่ได้รายการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

≥ 80%   97.72  5 คะแนน  

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ 
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)  

  34 23 4.25 คะแนน 
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จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

1. สํานักควรบรรจุพันธกิจทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการทางวิชาการ  และ 2) ด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไว้ในพันธกจิของสํานักด้วย  

2. สํานักควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและควรจัดทํารายงานประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

3. สํานักควรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและ
คณะกรรมการประจําสํานักไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

4. สํานักควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในสาํนักในรูปแบบ Top-Down 
และมีการระดมสมองให้บุคลากรช่วยกันคิดในรูปแบบ Bottom-Up เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทํากิจกรรม
เพื่อสร้างความพึงพอใจ เป็นประโยชน์ และเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรเอง  ในการทําแผน  โดยแยกแผน
กลยุทธ์ ออกจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

5. สํานักควรทําประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ภายในสํานัก จากนั้นจึงค่อยทําประชาพิจารณ์
ภายนอกสํานัก  

6. สํานักควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการ
ของบุคลากร/กลุ่มงาน 

7. สํานักควรมีระบบติดตามการนําความรู้จากการอบรม ศึกษาดูงานไปพัฒนาการทํางานของ
บุคลากร/กลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง 

8. สํานักควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ในเชิงคุณภาพ 

9. สํานักควรสํารวจเกี่ยวกับทักษะทางด้าน IT และ Core Competency ของบุคลากร
ภายในสํานัก เพื่อจัดโครงการอบรมให้ตรงกับความต้องการและ Core Competency ของบุคลากร และกลุ่ม
งานในสํานัก 

10. สํานักควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในด้าน 
อ่ืน ๆ ด้วย  เชน่ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ระบบ QAIS  ระบบ e-Document  เป็นต้น 

11. สํานักควรนําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการสํารวจความพึงพอใจ 
12. สํานักควรนําผลการประเมินความพึงพอใจในหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สดุมาดําเนินการ

ปรับปรุง และจัดทํารายงาน 
13. สํานักควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ซึง่

ได้แก่ 1) ด้านภายภาพ  2) ด้านปฏิบัติการ  และ 3) ด้านระเบียบและกฏหมาย 
14. สํานักควรนําวิสัยทัศน์ของสํานัก 4S มาประเมินความเสี่ยงด้วย 
15. สํานักควรมีการจัดต้ังกลุ่มงานหรือคณะทํางานที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน เพื่อระดมสมอง

สรุปประเด็นความรู้ในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งนําข้อมูลจากการแก้ไขปัญหาในการทํางานที่มีการ request ของ
ผู้ใช้บริการจัดทําเป็นคู่มือแลว้นําขึ้นเว็บไซต์  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทํา KM 

16. สํานักควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีผล
การดําเนินการที่ไม่ครบตามเกณฑ์ 

17. ในแผนยุทธศาสตร์ควรแยกข้อมูลตัวบ่งชี้แผนงาน/โครงการกับค่าเป้าหมาย ออกจากกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องครบถ้วน 
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รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 
ประจําปีการศึกษา 2553 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 

1. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
(ผศ. สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 

2. รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   กรรมการ 
(อ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม)  

3. นางโสภิษฐ์  ปัญญาคํา     กรรมการ 
4. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธ์ุ     กรรมการ 
5. นางสุนิดา  เตียธสิทธ์ิ      กรรมการ 
6. น.ส.อรวรรณ  สุขยานี     กรรมการ 
7. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

(นางภาวินี  พันธ์ลาภ รักษาราชการแทนเลขานุการสํานัก) 
8. นางทัศนีย์ อาดํา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 




