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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คํานํา 
 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment  
Report : SAR)  ปีการศึกษา 2554  (มิถุนายน 2554–กรกฎาคม 2555)   เพื่อรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ข้อมูลสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศ
ทางการพัฒนา  และบทที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยกรรมการประเมิน) 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการ
ดําเนินงานเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดทํารายงานฉบับนี้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้น
ต่อไป 

 
 

 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

        (สุทธิชัย สุทธิทศธรรม) 
                                                                    ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      

 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยให้การ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงงานบริการด้านห้องปฏิบัติการและงาน
บริการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ในปีการศึกษา 2554 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานัก ประจํา 
ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 – กรกฎาคม 2555 โดยมีองค์ประกอบ
คุณภาพจํานวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทกุระดับของ 

สํานัก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

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

 

 สําหรับผลการประเมินคุณภาพของสํานักตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปีการศึกษา 2554 ปรากฏว่า ในภาพรวมสํานัก
มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คือได้คะแนน 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยผลการประเมินตามรายตัว
บ่งชี้ทั้งหมด พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากคือ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (ไม่รวมองค์ประกอบที่ 
10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งนี้ สํานักจะได้นําผลการประเมินมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสํานักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 1 ข้อมูลสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หน้าที่ 1 จาก 92 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมช่ือ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

พ.ศ.2527  โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

ปี พ.ศ.2532 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
ปีพ.ศ.2535 สถาบันได้มอบหมายให้สํานักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบ้ืองต้นทางคอมพิวเตอร์แก่

นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา จึงทําให้สํานักมีภาระงาน
ด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2550  

ปี พ.ศ. 2541 สํานักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งานในการประกอบการ
ขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  

ปี พ.ศ.2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ 

ปี พ.ศ.2547 สถาบันได้มีคําสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547  ให้โอนภาะรงานในความ
รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร มา
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันมีความเป็นเอกภาพ โดยมอบหมาย
ให้สํานักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

ปีการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 2 สํานักได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2552 สํานักจึงได้
ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน  โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้วจํานวน 7 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 56 คน 

ปี พ.ศ.2551 สถาบันได้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงาน
โสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ปี พ.ศ.2555 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ” ต้ังแต่วันที่ 
21  เมษายน  2555 ตามพระราชกฤษฎีกา จัด ต้ั งส่ วนราชการในสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 
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1.2 ปรัชญาและปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม 

ปรัชญาและปณิธาน  

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมจีุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อสนับสนุนสถาบันในการ
ดําเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมปีระสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ (VISION)  : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีคุณภาพระดับสากล 

พันธกิจ ( MISSION ) : 

1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย ์นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้การดําเนินพันธกิจ
ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการบรหิาร
จัดการ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์  

3. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศกึษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน ด้าน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้อง  

4. จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน ต้ังแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึง
ระดับผู้บริหาร  

5. ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ การศึกษา
วิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น  

6. สนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ  

ค่านยิมร่วม 

มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S) 

Service-mindedness     หมายถึง การบริการด้วยใจ 

Smartness                 หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง 

Smoothness              หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดําเนินงาน 

Securement              หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 

Speediness               หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน 
 
1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสรา้งการบริหาร 
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบ่งหน่วยงานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

สถาบัน 
2. วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการอย่างมีระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือข่ายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันในส่วนที่

รับผิดชอบ  
4. ให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ให้บริการแก่คณาจารย์ และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่  งานจัดทํา e-Learning  และจัดการสอบเข้า และสอบจัดระดับความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ e-Testing  

7. รับผิดชอบการอบรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ให้บริการทางวิชาการ  และฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การจัดอัตรากําลัง 
 ปัจจุบันสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิต่อไปนี ้
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อัตรากําลงั 
ในปีการศึกษา 2554 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งสิ้น รวม 36 อัตรา  (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555) 
 
ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรปัจจุบันจําแนกตามประเภท และคุณวุฒิปริญญา 
 

คุณวุฒิปริญญา 
ประเภท 

เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตร ี
รวม 

ข้าราชการ  1 7 2 1 11 
พนักงานสถาบัน (อัตราว่าง 1 อัตรา) - 9 10 2 21 
ลูกจ้างประจํา - - - 2 2 
ลูกจ้างเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี - - - 2 2 

รวม 1 16 12 7 36 
 

1.4 โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานัก 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย   
คณะกรรมการประจําสํานัก  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานัก  เป็นประธานคณะกรรมการ     

รองผู้อํานวยการสํานัก    อาจารย์ประจําสํานักและอาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานัก  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  เป็น

ประธาน     ผู้อํานวยการสํานัก     รองผู้อํานวยการสํานัก   อาจารย์ประจําสํานัก และเลขานุการสํานัก  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  เป็น
ประธาน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานัก
หน่วยงานภายในสถาบัน     อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    ผู้อํานวยการสํานัก  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ     และรองผู้อํานวยการสํานัก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 

การกํากับตรวจสอบ  
  การดําเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบของคณะกรรมการประจําสํานัก  และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การ
กํากับตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
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ขอบเขตและภาระงาน 
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 
  1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน   ดูแล  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน  โดยแบ่ง
ตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   กลุ่ม
งานบริการคอมพิวเตอร์    กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี    กลุ่มงานบริการวิชาการ 
  2.  สํานักงานเลขานุการ  เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  กลุ่มงาน
วางแผนและพัฒนา 
 
1.5 อาคารสถานที่ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี          ช้ัน 9 เป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการ 1 , 2  และ 3 
 ช้ัน 10  เป็นที่ ต้ังของห้องปฏิบัติการ 4  และที่ทํางานกลุ่มงานบริการ

วิชาการ 
ช้ัน 11   เป็นห้องผู้บริหารสํานัก   ห้องอาจารย์   ห้องประชุม   กลุ่มงาน
บริหารและธุรการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   กล ุ ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  
กลุ่ มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ    และเป็นที่ ต้ั งของศูนย์ข้อมูล  
(Data Center) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายหลักของ
สถาบัน 

 
อาคารบุญชนะ  อัตถากร ช้ัน 5   เป็นที่ ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
 
อาคารจอดรถ         ช้ัน 2   เป็นที่ ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
 
อาคาร 6 ช้ัน 2   เป็นที่ ต้ังของห้องระบบเครือข่าย สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 8 จาก 92 

1.6 ข้อมูลทางการเงิน 
แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณของสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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Millions
งบประมาณที่ได้รบั งบประมาณที่เบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีกองทุนสํานัก
 

ตารางที่ 1.3 งบประมาณของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

งบดําเนินงาน 77,879.22 77,879.22 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 29,155,000.00 29,149,054.00 

งบ
ปร

ะม
าณ

แผ
่นดิ

น 

รวม 29,232,879.22 29,226,933.22 

งบดําเนินงาน 4,465,280.00 3,428,159.33 

งบลงทุน 17,000.00 16,955.00 

งบเงินอุดหนุน 42,800.00 22,321.00 

งบ
ปร

ะม
าณ

เง
ิน

รา
ยไ

ด้ 

รวม 4,525,080.00 3,467,435.33 

งบดําเนินงาน 1,216,000.00 462,475.00 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 190,200.00 48,915.96 

กอ
งท

ุนส
ําน

ัก 

รวม 1,406,200.00 511,390.96 

งบดําเนินงาน 3,497,100.00 2,931,931.43 

งบลงทุน 2,854,000.00 2,834,917.32 

งบเงินอุดหนุน 2,090,000.00 1,064,080.00 

กอ
งท

ุนพ
ัฒ
นา

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

รวม 8,441,100.00 6,830,928.75 

รวมทั้งสิ้น 43,605,259.22 40,036,688.26 
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1.7 ตารางแสดงผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2553 
การดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
1. สํานักควรบรรจุพันธกิจทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ

บริการทางวิชาการ  และ 2) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ไว้ในพันธกิจของสํานักด้วย  

สํานักได้บรรจุพันธกิจทั้ง 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการบรกิารทางวิชาการ  และ  
2) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไว้ในพันธกิจของ
สํานักเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏในแผนกลยุทธ์ของสํานัก ปี 2554 
– 2557)  

2. สํานักควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่
ชัด เจนและควรจัดทํารายงานประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

สํานักได้กําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ ชัดเจน ในแผน
ปฏิบัติงานประจําปี และแผนกลยุทธ์ของสํานัก และมีการ
ประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิ บั ติงานประจํา ปี
งบประมาณ 2554 และแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี
งบประมาณ 2554 โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 
และได้รายงานประเมินผลการดําเนินงานเสนอให้ที่ประชุม
ผู้บริหารประจําสํานัก  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทราบแล้ว 

3. สํานักควรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการ
ประจําสํานักไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักได้มีการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักไปดําเนินการดังนี้  

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-2557 โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและตรวจสอบ
ความถูกต้องของแผนกลยุทธ์ที่จัดทําขึ้น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์
ที่มาจากภารกิจของสํานัก ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประจําสํานัก  

- มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2557) เช่น ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม เพิ่ม
เป้าประสงค์ ในแต่ละยุทธ์ศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ ปรับค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการโดยมีการพัฒนาขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

4. สํานักควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ภายในสํานักในรูปแบบ Top-Down และมีการระดม
สมองให้บุคลากรช่วยกันคิดในรูปแบบ Bottom-Up 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ เป็นประโยชน์ และเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับบุคลากรเอง  ในการทําแผน  โดยแยกแผนกล
ยุทธ์ ออกจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

สํานักได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในสํานักใน
รูปแบบ Top-Down และมีการระดมสมองให้บุคลากรช่วยกัน
คิดในรูปแบบ Bottom-Up   ในการจัดสัมมนา เรื่อง การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-
2557  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้มีการระดมความคิด
จากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อนําเสนอวิสัยทัศน์ของสํานัก และ
ได้ร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก  
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2553 

การดําเนินงาน 

5. สํานักควรทําประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ภายในสํานัก 
จากนั้นจึงค่อยทําประชาพิจารณ์ภายนอกสํานัก  

สํานักได้นําข้อคิดเห็นจากการระดมสมองในการจัดโครงการ
สัมมนาประจําปี 2554 เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-2557 มาจัดทําเป็นแผนกล
ยุทธ์ของสํานัก โดยนําเสนอที่ประชุมบุคลากรสํานักเพื่อให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก และแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจํา
สํานักเรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
6. สํานักควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร/
กลุ่มงาน 

สํานักได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ระยะ 3 ปี (ปี 2555 - 2557) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้บริหารสํานัก และได้มีการแจ้งให้บุคลากรสํานัก
รับทราบในการประชุมบุคลากรสํานักด้วยแล้ว 

7. สํานักควรมีระบบติดตามการนําความรู้จากการอบรม 
ศึกษาดูงานไปพัฒนาการทํางานของบุคลากร/กลุ่ม
งานอย่างต่อเนื่อง 

สํานักมีระบบติดตามการนําความรู้จากการอบรมศึกษาดูงานไป
พัฒนาการทํางาน เช่น 

1) มีแบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนา
ตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา โดยบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
จะต้องรายงานผลการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ กับงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายหลังจากการอบรมหรือพัฒนา 6-9 
เดือน  

2) ใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนําเสนอความรู้ที่ได้จากการเข้ารับ
การอบรมในแต่ละหัวข้อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ กับเพื่อน
ร่วมงาน ด้วยวิธีการจัด ประชุม/เสวนากลุ่มย่อย  

8. สํานักควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในเชิง
คุณภาพ 

สํานักได้มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในเชิงคุณภาพ โดยประเมินจาก
บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงาน เช่น  

- น .ส .  ศิโรรัตน์ พลชัย ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Computer Art & Graphic Design เพื่อเรียนรู้กระบวนการ
ออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการใช้งานโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS5 ร่วมกับ Adobe Illustrator CS5 
และ Adobe Indesign CS5 โดยได้นําความรู้ที่ได้มาจัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักและสถาบันให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
รวมถึงได้จัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ด้านไอทีของสํานัก 
นอกจากนี้ ยังได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการจัดทํา
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการประเมนิ ปีการศึกษา 2553 

การดําเนินงาน 

เว็บไซต์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย     
- นายสุรพงษ์ เนาวเศรษฐ์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

System Administration for the Oracle Solaris 10 OS , 
Part 2 โดยได้นําความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Solaris ที่
อบรม มาใช้พัฒนา Server ที่เป็น Database  เพื่อใช้ในการ
ดําเนินการทดสอบระบบ ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป็นต้น 

9. สํานักควรสํารวจเก่ียวกับทักษะทางด้าน IT และ 
Core Competency ของบุคลากรภายในสํานัก เพื่อ
จัดโครงการอบรมให้ตรงกับความต้องการและ Core 
Competency ของบุคลากร และกลุ่มงานในสํานัก 

1) สํานักได้มีการสํารวจความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะส่วนบุคคลของบุคลากรของสํานัก โดยให้
บุคลากรของสํานักและผู้บังคับบัญชาประเมินความจําเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของแต่ละคน อาทิ การเข้ารับการอบรม การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือผู้บังคับบัญชาสอนงาน เป็นต้น 

2) สํานักได้ทําการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมความรู้
และทักษะด้านไอที สําหรับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ จากผลสํารวจดังกล่าว สํานักได้จัดโครงการฝึกอบรม
ตามความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ หลักสูตรการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Access และ Microsoft Excel 
เพื่อจัดเก็บและนําเสนอข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
10. สํานักควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศในด้านอื่น ๆ  ด้วย  เช่น ระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ระบบ QAIS  ระบบ e-
Document  เป็นต้น 

สํานักได้มีสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของสถาบัน จํานวน 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS: Quality 
Assurance Information System)  2) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (Management Information Systems : MIS)  
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)  
และ 4) ระบบจองใช้ทรัพยากร (e-Reservation System) โดย
มีกลุ่มเป้าหมายที่ทําการสํารวจได้แก่ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  
เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11. สํานักควรนําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาช่วยใน
การสํารวจความพึงพอใจ 

สํานักได้นําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการสํารวจ
ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้าน
ไอที  โดยวิธีการส่งแบบสํารวจ Online ไปยังบุคลากรของ
สถาบันที่มี Username: @ics.nida.ac.th และมีการแจ้งเตือน
หากไม่มีการตอบแบบสํารวจกลับมา ซึ่งสามารถประมวลผลจาก
การสํารวจได้ในเบื้องต้น 
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12. สํานักควรนําผลการประเมินความพึงพอใจในหัวข้อที่
ได้คะแนนน้อยที่สุดมาดําเนินการปรับปรุง และจัดทํา
รายงาน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2554 สํารวจครั้งที่ 2 ระดับคะแนนความพึง
พอใจน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มงานบริการวิชาการ (e-Learning) 
และในปีงบประมาณ 2555 สํารวจครั้งที่ 1 ระดับคะแนนความ
พึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ได้
แจ้งผลการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปยัง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ และได้นํามาดําเนินการจัดทําแผน
ปรับปรุ งที่มีการพัฒนา/ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารประจํา
สํานัก และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
คณะกรรมการประจําสํานักเรียบร้อยแล้ว 

13. สํานักควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1) ด้าน
ภายภาพ  2) ด้านปฏิบัติการ  และ 3) ด้านระเบียบ
และกฏหมาย 

สํานักได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  โดยแผนดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) ด้าน
การปฏิบัติงาน 2) ด้านทรัพยากร 3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และ  4 )  ด้ านกลยุท ธ์  ซึ่ งปรากฏในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่  1/2555 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
นอกจากนี้สํานักยังได้จัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการป้องกันกู้คืน 
และลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

14. สํานักควรนําวิสัยทัศน์ของสํานักมาประเมินความ
เสี่ยงด้วย 

สํานักได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ของสํานักใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้
บุคลากรของสํานักได้นําเสนอวิสัยทัศน์ของสํานัก และได้ร่วมกัน
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก โดยวิสัยทัศน์ใหม่ของสํานัก คือ 
“เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ระดับสากล”  สํานักมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง  รวมถึงจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
โดยพิจารณาในประเด็นการเป็นหน่วยงานให้บริการที่มีคุณภาพ
ระดับสากล และพบว่ามีปัจจัยความเสี่ยงที่จะต้องนําไปกําหนด
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ 
1) ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล

(World Class) 
2) การปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไม่เป็นมาตรฐาน  
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15. สํานักควรมีการจัดต้ังกลุ่มงานหรือคณะทํางานที่มี
ความสนใจเรื่องเดียวกัน  เพื่อระดมสมองสรุป
ประเด็นความรู้ในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งนําข้อมูลจากการ
แก้ไขปัญหาในการทํางานที่มีการ Request ของ
ผู้ใช้บริการจัดทําเป็นคู่มือแล้วนําขึ้นเว็บไซต์  เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทํา KM 

1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทํา FAQ แก้ไข
ปัญหาในการทํางานที่มีการ Request ของผู้ใช้บริการจัดทํา
เป็นคู่มือแล้วนําขึ้นเว็บไซต์  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้
ตามหลักการทํา KM  

2. ในปี 2555 สถาบันจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รุ่น
ที่ 3  เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน เพื่อระดมสมองสรุปประเด็นความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
โดยสํานักได้รับผิดชอบในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
16. สํานักควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของตัว

บ่ งชี้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม เป้ าหมายหรื อมี ผลการ
ดําเนินการที่ไม่ครบตามเกณฑ์ 

สํานักได้จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2555  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก โดยมีผลการดําเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด อาทิเช่น  

- สํานักได้มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2554 วันที่ 2 พ.ค. 2554  วาระที่ 5.3 แผนกลยุทธ์ 4 ปี 
(พ.ศ.2553-2556) สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไปทบทวน
หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของสํานัก 
โดยการจัดสัมมนาทํา Workshop เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 8 ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของสกอ. 

- สํานักมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล(IDP)  ที่ ชัดเจน และมีแบบติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ1,2,6,7 ในตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ของสกอ. 

- สํานักได้นําข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 มาปรับปรุง ซึ่งทําให้ผลการ
ดําเนินงานเกิดความชัดเจนและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 
ในตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ของสกอ. 

- สํานักได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
ทรัพยากร 3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 4) ด้านกลยุทธ์ 
ซึ่งต้องระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 
2 ในตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสกอ. 
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17. ในแผนยุทธศาสตร์ควรแยกข้อมูลตัวบ่งชี้แผนงาน/
โครงการกับค่าเป้าหมาย ออกจากกันอย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องครบถ้วน 

สํานักมีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของ
แต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน และ
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย และสามารถติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่งสํานักได้มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน  12 เดือน เสนอ
ต่อผู้ บ ริ ห า รสํ า นั ก ผ่ า นที่ ป ร ะชุ ม ผู้ บ ริ ห า รสํ า นั ก  และ
คณะกรรมการประจําสํานัก  

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. สํานักควรปรับเกณฑ์การประเมินระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการให้มีมาตรฐานในการเทียบเคียง
ได้ เช่น การใช้เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

สํานักได้ปรับเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ อัตตลักษณ์ของ
สํานัก (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) เพื่อให้มีมาตรฐาน
ในการเทียบเคียงกับเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. โดยได้
กําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
คะแนน 1  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.50  
คะแนน 2  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50  
คะแนน 3  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50  
คะแนน 4  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50  
คะแนน 5  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00  
นอกจากนี้สํานักยังนําเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. มาเป็น
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับ โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด    
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง   
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก   
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํ านั กมี ก า รกํ าหนดปรั ชญาหรื อปณิ ธ าน 

วิสัยทัศน์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของสํานักมี
ส่วนร่วมด้วย 

2. สํานักมีระบบและกลไกสําหรับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

3. สํานักมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ภายในสํานักในรูปแบบ Top-Down และมีการ
ระดมสมองให้บุคลากรช่วยกันคิดในรูปแบบ 
Bottom-Up เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้ างความพึงพอใจ  เ ป็น
ประโยชน์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
บุคลากรของสํานัก 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดีซึ่ง
ดําเนินการตามที่สถาบันกําหนด และยังมี
สวัสดิการสําหรับบุคลากรสํานักเพิ่มเติมให้
นอกเหนือจากสถาบัน 

2. สํานักมีการสํารวจความต้องการทักษะทางด้าน 
IT และ Core Competency ของบุคลากร
ภายในสํานักและสถาบัน เพือ่จัดโครงการอบรม
ให้ตรงกับความต้องการและ Core 
Competency ของบุคลากรสถาบัน 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีคณะกรรมการประจําสํานักและ
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ
กํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสํานัก
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งทําให้สํานักพัฒนาไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. สํานักได้จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ
จั ดการความรู้   ซึ่ ง ส ามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสํานักให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

3. สํานักมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศจําแนกเป็นความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศ 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
(QAIS : Quality Assurance Information 
System)  2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems : 
MIS)  3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document System)  และ 4) ระบบจองใช้
ทรัพยากร (e-Reservation System) 

4. สํานักมีการนําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมา
ช่วยในการสํารวจความพึงพอใจ 

5. สํานักมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
หัวข้อที่ ได้คะแนนน้อยที่สุดมาดําเนินการ
ปรับปรุง  

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
สํานักได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System) ขึ้น เพื่อช่วยในด้านการบริหารงานภายในสํานัก เนื่องจากช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบหมายและติดตามงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่อง และลดระยะเวลาการติดตามงาน ทําให้
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามหรือตรวจสอบสถานะของ
งานหรือโครงการได้ตลอดเวลา  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักที่ชัดเจน 
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้บุคลากรของสํานักมีความมั่นใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจําปี 2555 ในงานมหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 55 ของสถาบัน เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักมีระบบสารสนเทศ ที่สามารถนําข้อมูล

ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อ
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การรายงานยอดเงิน
คงเหลือประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ  และการจ้างเหมาบริการ 

2. ผู้บริหารสํานักมีการนําระบบสารสนเทศมา
ใช้ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น  
ระบบ MIS  ระบบ BI  

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2. สํานักมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
. 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น ของสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักได้กําหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานการ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

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

ร่วมของบุคลากรในสํานัก และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสูงสุดของสํานัก โดยแผนกลยุทธ์ของ
สํานักเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 สํานักมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสํานัก ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 
โดยสํานักได้จัดโครงการสัมมนาประจําปี 2554 เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานัก ปี 
2554-2557 (สกอ.1.1-1.1) ซึ่งมีการระดมความคิดของบุคลากรภายในสํานัก  ในการทบทวน/ปรับวิสัยทัศน์
ของสํานัก  และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานัก (สกอ.1.1-1.2) 
ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 โดยแผนกลยุทธ์ของสํานักมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี 
พ.ศ. 2551-2565 ของสถาบัน (สกอ.1.1-1.3) และเป็นแผนที่มีหลักการอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงานภายในสถาบัน และสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551-2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551-2554) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
สํานักได้นําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานัก (สกอ.1.1-2.1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ไปดําเนินการถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของสํานัก โดยการจัดประชุม
บุคลากรสํานักเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับบุคลากรถึงวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 4 ปี ซึ่งมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน (สกอ.1.1-2.2)  
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   เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธ
กิจของสํานัก 

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

มิติที่ 1 เป้าหมายสูงสุดของสถาบัน (Ultimate Goal) คือ เพื่อสนับสนุนการดําเนินพันธกิจ 
ของสถาบัน โดยให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 2 ผู้เกี่ยวข้อง (Stake Holders) คือ 1) ผู้บริหาร  บุคลากรมีศักยภาพ ทักษะ และความ
ตระหนักในการใช้เทคโนโลยี  2) นักศึกษามีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า ศึกษาวิจัย  
3) ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ และการรับบริการต่าง ๆ ของสถาบัน 4) บริษัทผู้
ให้บริการมีคุณภาพและสามารถส่งมอบบริการหรือสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาบัน 

มิติที่ 3 กระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของสํานัก ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน 3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ และ 4) ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน IT  ให้กับหน่วยงานภายนอกรับรู้ 

มิติที่ 4 ทรัพยากรองค์การ (Resource) ประกอบด้วย 1) มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของการ
ทํางาน การให้บริการวิชาการ และการหารายได้  2) มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง และมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี 3) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4) มีระบบและกลไกทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักได้จัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) โดยกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : 
KPIs) และเป้าหมายตัวช้ีวัด (Target) ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) และแปลงแผนกลยุทธ์ 4 ปี เป็น
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ. 1.1-3.2) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานที่
ต้องดําเนินการเป็นปกติ  และส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน  
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุพันธกิจของสํานัก 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานักไว้
อย่างชัดเจน (สกอ.1.1– 4.1) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (สกอ.1.1-4.2) 
ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 
ของสํานัก ที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานัก 
สํานักมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานัก (สกอ.1.1-5.1) 

ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก มีการกําหนดกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และระยะเวลาในการ
ดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และมีการจัดทํารายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานของสํานัก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ.1.1-5.2)   นอกจากนี้ผู้บริหารสํานักได้มีการลงนามในคํารองรับการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ.1.1-5.3) และ
ได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (สกอ.1.1-5.4) เพื่อรายงานต่อสถาบันโดยผ่านกองแผนงาน ตามท่ีให้คํารับรองไว้ 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก หรือที่ประชุมสํานักเพื่อพิจารณา 
 สํานักมีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ทุก 2 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 
11 ตุลาคม 2553  ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 13 ธันวาคม 2553  ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ์. 2554  ครั้ง
ที่ 2/2554 วันที่ 25 เมษายน 2554  ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 
กันยายน 2554 (สกอ.1.1-6.1) และได้รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี รอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 
มิถุนายน 2554 และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (สกอ.1.1-6.2 และ สกอ.1.1-6.3) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก และ ที่ประชุมสูงสุดของสํานัก เพื่อพิจารณา 
สํานักมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย โดยจัดทํารายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) และการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (สกอ.1.1-7.1)  
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (สกอ.1.1-7.2) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมสงูสดุของ
สํานัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. สํานักได้นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักว่า สํานักควรจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มาจาก
ภารกิจของสํานัก โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความถูกต้องของแผน 
กลยุทธ์ที่จัดทําขึ้น ไปทบทวนและปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 (สกอ.
1.1-8.1) ดังนี้ 

- สํานักได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรของสํานัก ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-2557 โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์ 
ดร. สุรสิทธ์ิ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้
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ความเข้าใจแก่บุคลากร พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของสํานัก
มีความสอดคล้องกับภารกิจของสํานัก ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.1.1-8.2)  

- ในการสัมมนาดังกล่าว สํานักได้จัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานัก 
(สกอ.8.1-8.3) โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 

• มีการพิจารณาทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของสํานักใหม่ 
• เพิ่มเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ 
• ปรับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2555 โดยมีการพัฒนาค่า

เป้าหมายเพิ่มขึ้นในบางตัวช้ีวัดจากแผนในปี พ.ศ. 2554 เช่น 
- ร้อยละของการดําเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก “ร้อยละ 80 

ของจํานวนการสอบ” เป็น “ร้อยละ 90 ของจํานวนการสอบ” 
- ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดของงาน จาก 

“มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80” เป็น “มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90”  
- ร้อยละของรายการที่ได้ติดต่อกลับผู้รับบริการภายใน 4 ช่ัวโมง หลังจากได้รับ

แจ้งของงาน จาก “มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80” เป็น “มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90” เป็นต้น 
2. สํานักได้นําเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ต่อคณะกรรมการประจําสํานักในการ

ประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
โดยขอให้มีการปรับแก้ข้อความในแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (สกอ.1.1-8.3) 

3. สํานักได้มีการปรับแก้ค่าเป้าหมายบางตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานัก ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานั้น ๆ เข้าใช้งานในระบบ e-Learning จาก “มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75” เป็น “อัตราส่วนของจํานวนวิชาที่มีผู้เข้าใช้งานต่อจํานวนรายวิชาทั้งหมด มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75” เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของสํานัก ซึ่งจะส่งผลให้สํานักมีเป้าหมายเป็นไปตาม
ค่าที่เป็นจริง (สกอ.1.1-8.4)  
  
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 8 ข้อ  8 ข้อ  
ผลการดําเนนิงาน 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1-1.1 โครงการสัมมนาประจําปี 2554 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-2557 
สกอ.1.1-1.2 สรุปผลโครงการสัมมนาประจําปี 2554 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปี 2554-2557  
สกอ.1.1-1.3 แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ของสถาบัน  
สกอ.1.1-2.1 แผนกลยทุธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสํานัก 
สกอ.1.1-2.2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนัก ครั้งที่ 4/2554 วันที ่26 ธ.ค.2554 
สกอ.1.1-3.1 ภาพแสดงแผนที่กลยุทธ์ของสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.1.1-3.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สกอ.1.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-2.1 
สกอ.1.1-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.2 

สกอ.1.1-4.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.3 
สกอ.1.1-5.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.2 
สกอ.1.1-5.2 รายงานผลการติดตามผลตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 
สกอ.1.1-5.3 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554  
สกอ.1.1-5.4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
สกอ.1.1-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จํานวน 6 ครั้ง 

(ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 11 ต.ค. 2553  ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 13 ธ.ค. 2553  ครัง้ที ่1/2554 วันที ่
22 ก.พ. 2554  ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 เม.ย. 2554  ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิ.ย. 2554 ครั้ง
ที่ 4/2554 วันที่ 20 ก.ย. 2554) 

สกอ.1.1-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2554 วันที ่20 มิ.ย. 2554 
สกอ.1.1-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 วันที ่14 ก.พ. 2555 
สกอ.1.1-7.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 2/2554 วันที ่26 ธ.ค. 2554 
สกอ.1.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.3 
สกอ.1.1-8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที ่2 พ.ค. 2554  
สกอ.1.1-8.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.1 
สกอ.1.1-8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2554 วันที ่28 พ.ค. 2554 
สกอ.1.1-8.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555  วันที่  31 พ.ค. 2555 
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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 

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

และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สํานักมีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณา

ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ซึ่ง
เป็นแผนหลักสําหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปี ประกอบด้วย 

1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2554-2558 ซึ่งครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (พ.ศ. 2551-2565) ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกล่าว บุคลากรของสํานัก
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนโดยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากรหรือคน ด้านระบบการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบการบริหาร
จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน และได้นําข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2554-2558 ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอัตรากําลัง สวัสดิการและสิ่งจูงใจ ความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม ช่องว่างสมรรถนะ ความพึงพอใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(สกอ.2.4-1.1)  

2. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) และแผนการจัดการความรู้ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2555 

สํานักได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรของสํานักให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสํานัก และความต้องการ
ของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสาตร์ ปีงบประมาณ 2554-2558 และแผนพัฒนาบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552-2555 (สกอ.2.4-1.2) และได้แปลงแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 
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3 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน (สกอ. 2.4-1.3) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว (สกอ.2.4-1.4) 

3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้

บุคลากรในสํานักสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  ซึ่งเชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะส่วนบุคคล โดยบุคลากร
และผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันวิเคราะห์หาความจําเป็น นอกจากนี้ สํานักได้กําหนดสมรรถนะตามหน้าที่ 
(Functional Competency) ของทุกกลุ่มงานไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางานของบุคลากรที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
กลุ่มงานสามารถเข้ารับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง (สกอ.2.4-1.5) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว (สกอ.2.4-1.6)  

4. แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ปีงบประมาณ 2554-2557 โดยทําการวิเคราะห์อัตรากําลัง

ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งพิจารณาจากภารกิจและปริมาณงาน ตลอดจนข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากร
สายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 4 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสํานัก และกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
การพัฒนางานประจํา (สกอ.2.4-1.7) ทั้งนี้ สํานักได้รับอนุมัติกรอบตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และกรอบตําแหน่งประเภททั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 (สกอ.2.4-1.8) เพื่อ
กําหนดเป็นเส้นทางเดินของตําแหน่ง (Career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับ
อนุมัติจากสถาบัน โดยดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหน่งประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งว่าง พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.1) โดยในปีการศึกษา 
2554 สํานักได้รับอนุมัติกรอบอัตรากําลัง 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
(หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีการวิเคราะห์และประเมินค่า
งานตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รวมท้ังความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.2) และมี
ประกาศสถาบันฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว (สกอ.2.4-2.3) 

2.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีรูปแบบชัดเจน
ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการ
สํานัก (สกอ.2.4-2.4) 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร (สกอ. 
2.4-2.5) 
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- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหน่งเลขานุการสํานัก 
(สกอ.2.4-2.6) หัวหน้ากลุ่มงาน (สกอ.2.4-2.7) และผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.8) 

2.3 สํานักได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and 
Evaluation Stystem) ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานและติดตามงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนําข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักได้อย่างชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  
(สกอ.2.4-2.9) โดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.10) ได้นําเสนอที่
ประชุมบุคลากรของสํานัก และเป็นที่ยอมรบัร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.11) 

2.4 สํานักมีการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจํานวน 1 ราย ตามประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักประกันอัตราจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 
(สกอ.2.4-2.12) และมีการประเมินผลพนักงานสายสนับสนุน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ราย เพื่อต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 (สกอ.2.4-2.13) 

2.5 สํานักมีการวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อปรับวุฒิของพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจากวุฒิปริญญาตรี เป็นปริญญาโท จํานวน 1 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
(สกอ.2.4-2.14) 

2.6 สํานักมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนา
รายบุคคล เพื่อให้บุคลากรของสํานักได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถตามสมรรถนะโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาและการจัดการความรู้ โดยในปีงบประมาณ 2554-2555 บุคลากรของสํานักได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามท่ีสถาบันและสํานักกําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล 
(สกอ.2.4-2.15) โดยผู้บังคับบัญชาจะมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แบบติดตามประเมินผลเป็นรายบุคคล  และกําหนดให้ 
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําปีของบุคลากรทุกระดับด้วย  
(สกอ.2.4-2.16) 

2.7 สํานักได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสํานักในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career path) (สกอ.2.4-2.17) 

2.8 สํานักได้มีการสํารวจความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้าน IT สําหรับ
บุคลากรของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยนําเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการสํารวจด้วย
วิธีการส่งแบบสํารวจ online ไปยังบุคลากรของสถาบันที่มี Username ของระบบ ICS  (สกอ.2.4-2.18) และ
มีการนําผลจากการสํารวจความต้องการในครั้งนี้มาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน IT 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่บุคลากรของสถาบัน
สายสนับสนุน จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรมการจัดทําเอกสาร 
สําหรับบุคลากรกลุ่มลูกจ้างสถาบัน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Microsoft Access และ Microsoft Excel เพื่อจัดเก็บและนําเสนอข้อมูล สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่ม
ระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 (สกอ.2.4-2.19) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สํานักได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
บุคลากรของสํานัก โดยได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากการให้บริการของสถาบัน และสํานัก พร้อมทั้งสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางาน ดังนี้ 

1. ระบบการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานและนโยบายการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร 

- โครงการเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรสถาบัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคลากรที่มีบุตรและต้องดูแล
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีบุคลากรของสํานักเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ราย (สกอ.2.4-3.1)  

- โครงการช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอุกภัย 
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 สถาบันได้จัดพ้ืนที่บางส่วนของสถาบันให้เป็นศูนย์พักพิงแก่บุคลากรผู้ประสบ
อุทกภัย พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรของสํานักที่ประสบอุทกภัย จํานวน 2 ราย (สกอ.2.4-3.2) 

- โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี 2554 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของสถาบันได้คัดเลือก
โรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นผู้ดําเนินการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554   ซึ่งมีบุคลากรของสํานัก
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 24 ราย (สกอ.2.4-3.3) 

- โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจําปี 2554 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของสถาบันได้คัดเลือก
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้เป็นผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของบุคลากรในการตรวจสุขภาพตามคลีนิคนอกเวลาราชการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (สกอ.2.4-
3.4) 

- เงินสวัสดิการค่าครองชีพและค่าอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรของสํานักผู้มีเงินเดือนน้อย 
(สกอ.2.4-3.5) 

- เงินสวัสดิการของบุคลากรในสํานัก ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือค่าทําศพกรณีบุคลากรเสียชีวิตหรือ
คู่สมรสของบุคลากรเสียชีวิต หรือบิดามารดาของบุคลากรเสียชีวิต (สกอ.2.4-3.6) 

- เงินสนับสนุนการสัมมนาประจําปีสําหรับบุคลากรในสํานัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สกอ.2.4-3.7) 

- การจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสํานัก  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ (สกอ. 
2.4-3.8) 

2. ระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
สํานักมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตามประกาศสถาบันฯเรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4-3.9) ซึ่งมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ 3 โครงการดังนี้ 

2.1   โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
จัดทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการให้เงินรางวัลแก่บุคลากร 
ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.2   โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสถาบันในการยกระดับการ
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ให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในการก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยมอบค่าตอบแทนพิเศษติดต่อกัน 60 เดือน สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลคะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรของสํานักได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน 1 ราย นอกจากนี้ สํานักได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารให้แก่บุคลากรของสํานักเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ (สกอ.2.4-3.10) 

3. การจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสและแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการทํางานมี ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้ บังคับบัญชา  
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนาร่วมกัน
ได้แก่ 

- ระบบการสื่อสารภายในสํานัก (สกอ.2.4-3.11) 

- ระบบมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-3.12) 

- การประชุมบุคลากรสํานัก (สกอ.2.4-3.13) 

- การประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ.2.4-3.14) 

- โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (สกอ.2.4-3.15) 

- ระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (สกอ.2.4-3.16) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 สํานักมีระบบติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากบุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลังจากการเข้า
รับการพัฒนาตนเองแล้ว 6-9 เดือน  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องรายงานผลการนําความรู้จากการพัฒนาตนเอง
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อผู้ บังคับบัญชา และจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยผู้บังคับบัญชา  
(สกอ.2.4-4.1) ทั้งนี้ นอกจากการติดตามผลจากการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลแล้ว สํานักยังมีการติดตามผล
โดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามผล ผ่านกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การอบรม/สัมมนา (By Training)  2) การปฏิบัติงานจริงในที่ทํางาน (By Doing) และ 3) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (By Sharing) โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ. 2.4-4.2) ที่ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.2.4-4.3) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

1. สถาบันได้ประกาศใช้ข้อบังคับฯว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เพื่อให้บุคลากรสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานสถบัน ลูกจ้าง
ประเภทต่าง ๆ มีหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมในการประกอบอาชีพ และยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อรักษาชื่อเสี่ยงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน (สกอ.2.4-5.1)  

2. มีคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 28 จาก 92 

ซึ่งมีหน้าที่กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง (สกอ.2.4-5.2) 

3.  มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง เช่น 
 3.1 การประเมินผลการทดลองงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรมและคุณธรรมไว้ในแบบประเมินด้วยหากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  
การประเมินในส่วนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการหยุดการพิจารณา (สกอ.2.4-5.3 และ สกอ.2.4-5.4) 
 3.2 มีช่องทางให้มีการร้องเรียน เช่น 

- www.isec.ac.th (สกอ.2.4-5.5) 

- www.facebook.com/isec/nida (สกอ.2.4-5.6) 

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

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

- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.2.4-5.9) 

- แบบประเมินผลของศูนย์ราชการใสสะอาด (สกอ.2.4-5.10) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 สํานักมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 ปรากฏว่า สํานักมีการปฏิบัติตามแผนที่
กําหนด โดยการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นในด้านการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะส่วนบุคคล  
ซึ่งบุคลากรสํานักได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สถาบันกําหนด และเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล (สกอ.2.4-6.1) สําหรับแผนการจัดการความรู้ สํานักมีการ
ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดและบรรลุทุกตัวช้ีวัดในแต่ละกิจกรรม (สกอ.2.4-6.2) 

2. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบุคลากร โดยการติดตามประเมินผลการนําความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการอบรม 6-9 เดือน ปรากฏว่า บุคลากรของ
สถาบัน สามารถที่จะนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น 

1. น.ส. ศิโรรัตน์ พลชัย ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design 
เพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS5 ร่วมกับ Adobe Illustrator CS5 และ Adobe Indesign CS5 โดยได้นําความรู้ที่ได้มาจัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักและสถาบันให้มีความสวยงานยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ด้านไอทีของสํานัก และน.ส. ศิโรรัตน์ พลชัย สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวโดยเป็นผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรม
ในหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla 2.5 (สกอ.2.4-6.3) 

2. นายสุรพงษ์ เนาวเศรษฐ์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร System Administration for the 
Oracle Solaris 10 OS , Part 2 โดยได้นําความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Solaris ที่อบรม มาใช้พัฒนา 
Server ที่เป็น Database  เพื่อใช้ในการดําเนินการทดสอบระบบ ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 
(สกอ.2.4-6.4) 
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3. มีการนําตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี (สกอ.2.4-6.5) โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.2.4-6.6) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักแล้ว  
(สกอ.2.4-6.7) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนพัฒนารายบุคคลใน
ปี 2555 โดยในปีงบประมาณ 2554 บุคลากรของสํานักมีการพัฒนาตนเองเฉพาะสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะส่วนบุคคล ในรูปแบบของการเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงมีการปรับปรุงแผนจากปีที่ผ่านมา เช่น มีการกําหนดสมรรถนะตามหน้าที่ 
(Functional Competency) ไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล ปี 2555 โดยบุคลากรแต่ละรายสามารถที่จะเลือก
การพัฒนาสมรรถนะได้ตามความต้องการ และได้ปรับรูปแบบของการพัฒนาตนเอง เป็น 3 รูปแบบได้แก่ 1) 
การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) ผู้บังคับบัญชาสอนงาน (สกอ.2.4-7.1) และได้มีการดําเนินการ
ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยที่ประชุม
ผู้บริหารสํานัก (สกอ.2.4-7.2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.2.4-7.3) และที่ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ.2.4-7.4)  

ทั้งนี้ สํานักได้มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดในแผน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป เช่น การ
สํารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน เรื่องมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ณ บริษัทไทยออยล์ (สกอ.2.4-7.5) และการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขอ
ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ (สกอ.2.4-7.6) เป็นต้น 

 
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย 7 ข้อ  7 ข้อ  
ผลการดําเนินงาน 7 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554-2558 
สกอ.2.4-1.2 แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
สกอ.2.4-1.3 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สกอ.2.4-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2555 
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สกอ.2.4-1.5 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.2.4-1.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.5 
สกอ.2.4-1.7 แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557 
สกอ.2.4-1.8 เอกสารเรื่องแจ้งมติสภาสถาบันฯ เรื่องการอนุมัติกรอบระดับตําแหน่ง 
สกอ.2.4-2.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งว่าง พ.ศ. 2554 

สกอ.2.4-2.2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ
การพิเศษ (หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สกอ.2.4-2.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สกอ.2.4-2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
สกอ.2.4-2.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
สกอ.2.4-2.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายอํานวยการ 
สกอ.2.4-2.7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน 
สกอ.2.4-2.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
สกอ.2.4-2.9 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES 
สกอ.2.4-2.10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก 
สกอ.2.4-2.11 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2554  
สกอ.2.4-2.12 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงาน น.ส.อรวรรณ มูสิกะ 
สกอ.2.4-2.13 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง น.ส. กนกพร หล่อสมฤดี 
สกอ.2.4-2.14 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อปรับวุฒิของพนักงานสถาบัน ตําแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
สกอ.2.4-2.15 เอกสารสรุปรายงานการเข้าไปการอบรมของบุคลากรสํานัก ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554-2555 
สกอ.2.4-2.16 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของจากการเข้ารับการอบรม 
สกอ.2.4-2.17 เอกสารโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ 
สกอ.2.4-2.18 ผลสํารวจความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านไอที 
สกอ.2.4-2.19 สําเนาหนังสือรายงานผลการจัดฝึกอบรม จํานวน 2 หลักสตูร 
สกอ.2.4-3.1 เอกสารส่งรายชื่อบุคลากรของสํานักเข้าร่วมโครงการเลี้ยงดูบุตร 
สกอ.2.4-3.2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากอุทกภัย 
สกอ.2.4-3.3 เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี 2554 
สกอ.2.4-3.4 เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 
สกอ.2.4-3.5 เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวจํานวน 2 ราย 
สกอ.2.4-3.6 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสํานัก 
สกอ.2.4-3.7 ใชเ้อกสารร่วมกับ สกอ. 2.4-3.6 
สกอ.2.4-3.8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส ของสํานัก 
สกอ.2.4-3.9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-3.10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสํานัก 
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สกอ.2.4-3.11 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS ของสํานัก 
สกอ.2.4-3.12 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES 
สกอ.2.4-3.13 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก จํานวน 4  ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 27 มิ.ย. 2554 ,

ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 ก.ย. 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 29 มี.ค. 2555, ครั้งที่ 2/2555 
28 มิ.ย. 2555)  

สกอ.2.4-3.14 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก จํานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 
3/2554 วันที่ 4 ส.ค. 2554,ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 13 ต.ค. 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 
ก.พ. 2555, ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 เม.ย. 2555)  

สกอ.2.4-3.15 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2555 
สกอ.2.4-3.16 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS 
สกอ.2.4-4.1 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจาการเข้ารับการพัฒนา 
สกอ.2.4-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.14 
สกอ.2.4-4.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.13 
สกอ.2.4-5.1 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 
สกอ.2.4-5.2 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.2.4-5.3 แบบประเมินผลการทดลองงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-5.4 แบบประเมินผลการต่อสัญญาจ้างของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
สกอ.2.4-5.5 เอกสารแสดงหน้าจอ Website ของสํานัก 
สกอ.2.4-5.6 เอกสารแสดงหนา้จอ www.facebook.com/isec/nida 
สกอ.2.4-5.7 เอกสารแสดงหน้าจอ e- mail 
สกอ.2.4-5.8 เอกสารแสดงหน้าจอ Twitter 
สกอ.2.4-5.9 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สกอ.2.4-5.10 แบบประเมินของศูนย์ราชการใสสะอาด 
สกอ.2.4-6.1 เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 
สกอ.2.4-6.2 เอกสารรายงานสรุปผลตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 
สกอ.2.4-6.3 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเอง ของ น.ส. ศิโรรัตน์ พลชัย 
สกอ.2.4-6.4 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาตนเอง ของ นายสุรพงษ์ เนาวเศรษฐ 
สกอ.2.4-6.5 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก 
สกอ.2.4-6.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-2.11 
สกอ.2.4-6.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 ก.พ. 2555  
สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนารายบุคคล 
สกอ.2.4-7.2 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 ธ.ค. 2554 
สกอ.2.4-7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 9 มิ.ย. 2554 , ครั้งที่ 

6/2554 วันที่ 28 พ.ย. 2554, ครั้งที 2/2555 วันที่ 31 พ.ค. 2555 
สกอ.2.4-7.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.14 
สกอ.2.4-7.5 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยออยล์ 
สกอ.2.4-7.6 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขอตําแหน่ง

ชํานาญงาน ชํานาญการ 
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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํสาํนัก และผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

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

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
คณะกรรมการประจําสํานักได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจําสํานัก ตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ (สกอ.7.1-1.1 และ สกอ.7.1-1.2)  โดยเฉพาะ
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (สกอ.7.1-1.3)  และมีการ
กํากับดูแลติดตามให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักตามทิศทางนโยบายในการพัฒนาสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สํานักได้นําเสนอหลักเกณฑ์การประเมินตนเองให้คณะกรรมการประจําสํานักทราบ
ล่วงหน้า (สกอ.7.1-1.4)  และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า (สกอ.7.1.1.5)  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 2. ผู้บริหารสํานักมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 

ผู้บริหารสํานักมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันมีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํานักให้บุคลากรในสํานักได้รับทราบ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน  
ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาบุคลากรประจําปีเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2557 โดยเป็นการระดมสมองร่วมกันระหว่างผู้บริหารสํานักและบุคลากรของสํานัก ในการพิจารณา
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของสํานัก เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว (สกอ. 7.1-2.1) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (สกอ.7.1-2.2) แผนการจัดการความรู้ระดับสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-2.3) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-2.4) แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-2.5) เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักเป็นไปตามเป้าหมายที่สถาบัน
กําหนด 
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ในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้นผู้บริหารสํานักได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) (สกอ.7.1-2.6) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สกอ.7.1-2.7) เพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสํานักที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
นํามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานและการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ (สกอ.7.1-2.8) โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนาระบบมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES) (สกอ.7.1-2.9) เพื่อช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก 
และนําไปเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจําปีด้วย  
รวมท้ังได้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.1-2.10) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาํเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 
ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกกลุ่มงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสํานัก โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ (สกอ.7.1-3.1) ที่ประชุมผู้บริหารประจําสํานัก (สกอ.7.1-3.2) ที่ประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก (สกอ.7.1-3.3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก 
(สกอ.7.1-3.4) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก (สกอ.7.1-3.5) เป็นต้น และได้มี
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก (สกอ.7.1-3.6) พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินงานตามแผนให้บุคลากรของสํานักทราบในที่ประชุม
บุคลากรสํานัก (สกอ.7.1-3.7) 

นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
ผ่านทางระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และมอบหมายงานระหว่างผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
และบุคลากรของสํานักได้เป็นรายบุคคล ตลอดจนสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วย (สกอ.7.1-3.8) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้บริหารสํานักสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสํานักมีการบริหารงานโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรของสํานัก (สกอ.7.1-4.1) การแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานชุดต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (สกอ.7.1-4.2) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.1-4.3) คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส (สกอ.7.1-4.4) เป็นต้น 
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ผู้บริหารสํานักมีการดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมทั้งมีการกํากับและตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การมอบอํานาจให้เลขานุการ
สํานัก/หัวหน้ากลุ่มงาน พิจารณาอนุมัติการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นงานประจําของสํานัก การมอบ
อํานาจแก่ผู้บริหารระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันแทน การมอบอํานาจให้
เลขานุการสํานักเป็นผู้อนุมัติการลาของบุคลากรในสํานัก การมอบอํานาจให้หัวหน้ากลุ่มงานประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในกลุ่มงาน การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
เลขานุการสํานัก เป็นต้น ทั้งนี้ โดยเป็นการกระจายอํานาจตามโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก (สกอ.7.1-
4.5) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้บริหารสํานักถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารสํานักและหัวหน้ากลุ่มงาน มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการสอนงานที่หน้างาน 
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน และการจัดอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Monitoring and Evaluation System) ให้กับบุคลากรสํานัก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ส่งเสริมให้
บุคลากรของสํานักจัดทําคู่มือปฏิบัติงานและนําไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําปีด้วย (สกอ.
7.1-5.1)  เช่น  คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน (สกอ.7.1-5.2)  คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (สกอ.7.1-5.3) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักในระดับต่าง ๆ มีการนําหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมา
ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ เพื่อนร่วมงานด้วยกัน (สกอ.7.1-5.4) การอนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น (สกอ.7.1-5.5) เป็นต้น 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้บริหารสํานักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผู้บริหารสํานักบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สํานักให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก ได้แก่ 

1.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  โดยสํานักมี
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานัก (สกอ.7.1-6.1)  แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-6.2)  แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-6.3)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (สกอ.7.1-6.4)  และมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักระหว่างอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานัก  (สกอ.7.1-6.5)  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยผ่านที่ประชุมต่างๆ ของสํานัก  (สกอ.7.1-6.6)  โดยสํานักมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ร้อยละ 100 (สกอ.7.1-6.7)  และมีการรายงานผลการดําเนินโครงการ
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-
6.8) 

1.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  โดยสํานักได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ดําเนินงานตามโครงการที่สํานักรับผิดชอบ โดยจัดให้มีการ
ประมูลให้ได้ราคาที่ตํ่าเป็นการประหยัด ตรงตามความต้องการของสถาบัน สามารถควบคุมการดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด (สกอ.7.1-6.9)    มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับ
หน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน (สกอ.7.1-6.10) เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร  
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  ระบบสารสนเทศด้านบริการเทคโนโลยี   
ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

1.3  หลักตอบสนอง (Responsiveness)  ผู้บริหารสํานักใช้หลักตอบสนองในการบริหารงาน   
โดยสํานักมีการให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  สํานักได้มีการพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการของสํานักโดยมีการกําหนด
ระดับความยาก – ง่าย ของงานที่รับผิดชอบ (สกอ.7.1-6.11) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานภายในกรอบ
เวลาที่กําหนดไว้ โดยมีระบบ Helpdesk Service System (สกอ.7.1-6.12) เป็นระบบที่ทําให้บุคลากร
สามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และ
ระบบยังช่วยในการออกชุดแบบสอบถาม (สกอ.7.1-6.13) ให้ผู้รับบริการประเมินหลังการให้บริการแล้วเสร็จ 
ซึ่งทําให้ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนําแบบสอบถามดังกล่าวมา
ประมวลผลจัดทําเป็นรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก 
ปีละ 2 ครั้ง (สกอ.7.1-6.14) พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนางานบริการให้ดีย่ิงขึ้น 

1.4   หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ เช่น มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปี ต่อสถาบัน โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนประจําปี 
มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการทุกปีงบประมาณ  โดยความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  โดยผู้บริหารและ
บุคลากรยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก Social Responsibility  โดยคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  เช่น  สํานักได้จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัด IT 
Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง "ธุรกรรมออนไลน์ ใครว่ายาก" ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และ
บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ช้ัน 3 อาคารสยามฯ (สกอ.7.1-6.15) 

1.5  หลักความโปร่งใส  (Transparency)  ผู้บริหารมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  โดยสํานักได้มี
การบริหารงานของสํานักเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ของสถาบัน (สกอ.7.1-6.16) อีกทั้งสํานักยัง
เปิดโอกาสให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ได้แก่ 
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คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-6.17) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี(สกอ.7.1-6.18) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก (สกอ.7.1-6.19) และมีการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1-6.20) เป็นต้น รวมท้ังมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสํานักในสื่อหลายช่องทาง เช่น การนําเสนอรายงานการประเมินตนเองของ
สํานัก รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก ลงในเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.7.1-6.21) อีกทั้งมีระบบ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลราคาหรือประกวดราคาพัสดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูล (สกอ.7.1-6.22) 

 1.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ผู้บริหารมีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  การบริหารมีตัวแทนของประชาคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับวางแผนการบริหาร รวมถึงมีเวทีแสดงความคิดเห็น  โดยสํานักมีการบริหารโดยการใช้
หลักการมีส่วนร่วม โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ  อาทิ คณะกรรมการประจําสํานัก คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี  คณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภายในและภายนอกสํานัก 
นอกจากนี้สํานักยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารงาน อาทิ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ระดับหน่วยงาน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร และมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและ
นักศึกษา โดยจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และนําข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ มาจัดทําเป็นแผนปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 
(สกอ.7.1-6.23 และสกอ.7.1-6.24) ตลอดจนสํานักมีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 

- www.itc.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.25) 

- www.facebook.com/isec/nida (สกอ.7.1-6.26) 

- E-mail : isecadmin@ics.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.27) 

- Twitter : https://twitter.com/isec_nida (สกอ.7.1-6.28) 

- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.7.1-6.29) 

- แบบประเมินผลของศูนย์ราชการใสสะอาด (สกอ.7.1-6.30) 
1.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ผู้บริหารสํานักมีการมอบอํานาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรสํานัก โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  รวมถึงการเสริมอํานาจให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติต่างๆ  โดยสํานักได้มีการ
มอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีการกระจายอํานาจตามโครงสร้างของสํานัก  
(สกอ.7.1-6.31) โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานมีอํานาจในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
การดูแลพัสดุครุภัณฑ์ และการจัดพ้ืนที่ในการทํางานของแต่ละกลุ่มงาน     

1.8  หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  ผู้บริหารสํานักมีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย   โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนคณะ/สํานัก ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  โดยยึดหลักความเสมอภาค 
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ความเป็นธรรม และมีมาตรฐานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกกลุ่ม   โดยผู้บริหารสํานักได้ใช้อํานาจตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในการดําเนินการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน เช่น การลงนามในสัญญาว่าจ้าง การย่ืนข้อเสนอโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เป็นต้น   (สกอ.7.1-6.32)  และได้มีการกําหนดขั้นตอน และประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวภายในสถาบันผ่านทางระบบการ
ติดต่อสื่อสารภายใน (ICS)  เช่น  สํานักได้กําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการด้านงานบริการ
คอมพิวเตอร์ และสถาบันได้ออกประกาศเพื่อให้คณะ/สํานักรับทราบมาตรฐานดังกล่าว (สกอ.7.1-6.33)  
นอกจากนี้บุคลากรของสํานักยังได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณของบุคลากรสาย
สนับสนุน  (สกอ.7.1-6.34)   

1.9  หลักความเสมอภาค  (Equity)   ผู้บริหารสํานักมีการบริหารงานโดยใช้หลักความเสมอภาค คือ    
การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง   ถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ   โดยสถาบันได้จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผู้พิการ และผู้ต้องการ
ปฏิบัติศาสนกิจ  เช่น  มีห้องละหมาด  มีทางลาด  สถานที่จอดรถ และห้องน้ําสําหรับผู้พิการ  นอกจากนี้ผู้บริหาร
สํานักได้ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงานของสํานัก  เช่น  ให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคดิเหน็เทา่
เทียมกันในที่ประชุมต่างๆ ของสํานัก  (สกอ.7.1-6.35) และบุคลากรสํานักทุกคนมีสิทธิได้รับการพฒันาตนเองรวมถงึ
การเข้าร่วมประชุม การไปอบรม / ดูงานภายนอก และต่างประเทศ และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ การ
ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี อย่างเท่าเทียมกัน  (สกอ.7.1-6.36) 

1.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  ผู้บริหารสํานักใช้หลักการบริหารงานโดย
มุ่งเน้นฉันทามติ  คือ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิด
จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ   โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อตกลงของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1-6.37)  และคณะกรรมการ
ประจําสํานัก  (สกอ.7.1-6.38)   และของบุคลากรสํานักทุกคน  (สกอ.7.1-6.39)  ตลอดจนมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสถาบันที่รับบริการของสํานัก เพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
สํานักมีความร่วมมือกับกองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ผู้บริหารสํานักได้เผยแพร่ประวัติความเป็นมา  รายงานประเมินตนเอง  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก URL : http://isec.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.40) และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกปี (สกอ.7.1-6.41) 

3. ผู้บริหารสํานักมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสํานัก และรายงานการเงินของสํานักเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกปี  
(สกอ.7.1-6.42) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก และสถาบัน
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสํานัก  และสํานักนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสํานักมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานัก โดยประเมินจากผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งสํานักมีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทั้งในรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบปีงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดโดยเทียบกับค่าเป้าหมาย เช่น 

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไตรมาสแรก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.1) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ.7.1-7.2) และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.3) 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
(สกอ.7.1-7.4) และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.5) 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สกอ.7.1-7.6) 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(สกอ.7.1-7.7) 

ผู้บริหารสถาบันโดยอธิการบดีได้ประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก ตามข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้
ดํารงตําแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1)  และ (ฉบับที่ 2) (สกอ.7.1-
7.8)  โดยมีคําสั่งสถาบันฯที่ 209/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2554 (สกอ.7.1-7.9 และ สกอ.7.1-7.10) 

ผู้บริหารสํานักมีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ไปปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนําเข้าพิจารณาใน
การประชุมผู้บริหารประจําสํานัก และมีการรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการประจําสํานักทราบใน
การประชุมแต่ละคร้ังด้วย (สกอ.7.1-7.11 และสกอ.7.1-7.12) เช่น มีการพิจารณาทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยมร่วมของสํานักใหม่ มีการปรับค่าเป้าหมายบางตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เป็นต้น 
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ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.1-1.1 หนังสือที่ ศธ.0526.10/00959 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประจําปี
การศึกษา 2554 

สกอ.7.1-1.2 หนังสือแจ้งคณะกรรมการประจําสํานักซึ่งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเงินเดือน
ประจําปี 

สกอ.7.1-1.3 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  
สกอ.7.1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนัก ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 มิ.ย. 2554 
สกอ.7.1-1.5 รายงานการสํารวจการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
สกอ.7.1-2.1 แผนกลยุทธ์สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557 
สกอ.7.1-2.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-2.3 แผนการจัดการความรู้ระดับสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-2.5 แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-2.6 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) 
สกอ.7.1-2.7 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
สกอ.7.1-2.8 เอกสารแสดงภาพหน้าจอระบบต่าง ๆ ได้แก่ QAIS MIS BI 
สกอ.7.1-2.9 เอกสารแสดงภาพหน้าจอระบบ MES 
สกอ.7.1-2.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก จํานวน 5 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 มิ.ย. 

2554 , ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 29 ส.ค. 2554,  ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 28 พ.ย. 2554 , ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 14 ก.พ. 2555 , ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 พ.ค. 2555 ) 

สกอ.7.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จํานวน 3 ครั้ง 
(ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิ.ย. 2554 , ครั้งที่ 4/2554  วันที่ 20 ก.ย. 2554 , ครั้งที่ 5/2554  
วันที่ 26 ธ.ค. 2554) 

สกอ.7.1-3.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก จํานวน 11 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 ธ.ค. 2554,ครั้ง
ที่ 2/2554 วันที่ 26 ธ.ค. 2554,ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 9 ม.ค. 2555 ,ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 
ก.พ.2555 ,ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 มี.ค. 2555 , ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 2 เม.ย. 2555 , ครั้งที่ 
4/2555 วันที่ 23 เม.ย. 2555 , ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 14 พ.ค. 2555 ,ครัง้ที ่6/2555 วันที ่28 
พ.ค. 2555 ,ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 9 ก.ค. 2555 , ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 23 ก.ค.2555) 
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สกอ.7.1-3.3 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก จํานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3/2554 
วันที่ 4 ส.ค. 2554,ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 13 ต.ค. 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 ก.พ. 2555, 
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 เม.ย. 2555)  

สกอ.7.1-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 
2/2554  วันที่ 29 พ.ย. 2554 , ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 ก.พ. 2555) 

สกอ.7.1-3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก จํานวน 2 ครั้ง (ครั้ง
ที่ 1/2554 วันที่  16 ธ.ค. 2554 , ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 15 พ.ค. 2555) 

สกอ.7.1-3.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.10 
สกอ.7.1-3.7 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก จํานวน 4  ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 27 มิ.ย. 2554 ,ครั้ง

ที่ 3/2554 วันที่ 27 ก.ย. 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 29 มี.ค. 2555, ครั้งที่ 2/2555 28 
มิ.ย. 2555)  

สกอ.7.1-3.8 เอกสารภาพแสดงหน้าจอระบบมอบหมายงาน 
สกอ.7.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.7 
สกอ.7.1-4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 
สกอ.7.1-4.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก 
สกอ.7.1-4.4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
สกอ.7.1-4.5 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก 
สกอ.7.1-5.1 ภาพการจัดฝึกอบรมจากระบบ QAIS 
สกอ.7.1-5.2 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
สกอ.7.1-5.3 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สกอ.7.1-5.4 ภาพแสดงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรมของบุคลากรในสํานัก 
สกอ.7.1-5.5 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากร  
สกอ.7.1-6.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.1 
สกอ.7.1-6.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.2 
สกอ.7.1-6.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.3 
สกอ.7.1-6.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.4 
สกอ.7.1-6.5 เอกสารการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักระหว่างอธิการบดี และผู้อํานวยการ

สํานัก 
สกอ.7.1-6.6 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต่าง ๆ ของสํานัก 
สกอ.7.1-6.7 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
สกอ.7.1-6.8 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สกอ.7.1-6.9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-6.10 เอกสารแสดงระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.1-6.11 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการติดต้ัง บริการ 

และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
สกอ.7.1-6.12 ภาพหน้าจอระบบ Helpdesk Service System 
สกอ.7.1-6.13 แบบสอบถามความพึงพอใจจากระบบ Helpdesk Service System 
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สกอ.7.1-6.14 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1) 

สกอ.7.1-6.15 ภาพการจัดกิจกรรมงาน IT Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง "ธุรกรรมออนไลน์ ใครว่ายาก" 
สกอ.7.1-6.16 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และกฎหมายระเบียบต่าง ๆที่

เกี่ยวข้อง URL: http://202.44.72.18/personel/home  
สกอ.7.1-6.17 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก 
สกอ.7.1-6.18 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
สกอ.7.1-6.19 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.7.1-6.20 คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
สกอ.7.1-6.21 เอกสารแสดงหน้าจอ Websit ของสํานัก 
สกอ.7.1-6.22 เว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/บริการ/ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา   
สกอ.7.1-6.23 แบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.1-6.24 แบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.1-6.25 เอกสารแสดงหน้าจอ Website ของสํานัก 
สกอ.7.1-6.26 เอกสารแสดงหน้าจอ www.facebook.com/isec/nida 
สกอ.7.1-6.27 เอกสารแสดงหน้าจอ e- mail 
สกอ.7.1-6.28 เอกสารแสดงหน้าจอ Twitter 
สกอ.7.1-6.29 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สกอ.7.1-6.30 แบบประเมินของศูนย์ราชการใสสะอาด 
สกอ.7.1-6.31 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.7.1-6.32 การลงนามในสัญญาว่าจ้างในโครงการต่าง ๆ 
สกอ.7.1-6.33 ใชเ้อกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.11 
สกอ.7.1-6.34 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
สกอ.7.1-6.35 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก จํานวน 4  ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 27 มิ.ย. 2554 ,ครั้งที่ 

3/2554 วันที่ 27 ก.ย. 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 29 มี.ค. 2555, ครั้งที่ 2/2555 28 มิ.ย. 
2555)  

สกอ.7.1-6.36 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี 2554 
สกอ.7.1-6.37 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
สกอ.7.1-6.38 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.10 
สกอ.7.1-6.39 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.7 
สกอ.7.1-6.40 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2554 
สกอ.7.1-6.41 เอกสารเผยแพร่ประวัติความเป็นมา  รายงานประเมินตนเอง  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก http://isec.nida.ac.th  
สกอ.7.1-6.42 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.10 
สกอ.7.1-7.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-7.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 42 จาก 92 

สกอ.7.1-7.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี รอบ 6 
เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สกอ.7.1-7.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สกอ.7.1-7.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.1-7.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
สกอ.7.1-7.7 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สกอ.7.1-7.8 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้

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

สกอ.7.1-7.9 คําสั่งสถาบันฯที่ 209/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติ 
งานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

สกอ.7.1-7.10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.1-7.11 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.2 
สกอ.7.1-7.12 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.10 
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ตัวบ่งชี้ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

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

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 สํานักมีคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Core Group) ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ 957/2554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2555 (สกอ.7.2-1.1)  เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักเป็นไปตาม
แผนงานสามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสําเร็จ ตามแผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (สกอ.7.2-1.2)    โดยมีการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
ประเด็นความรู้ของสํานักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ด้วยการพัฒนาระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยในแผนการจัดการความรู้ของสํานักได้กําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักและสถาบัน ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้ก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ประเด็นที่ 2 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร ทั้งเรื่องความรู้ในงานที่ปฏิบัติ และความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

ประเด็นที่ 3 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 สํานักได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้ก้าวทันเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา คือ บุคลากรภายในสถาบัน เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกสถาบัน  ประเด็นที่ 2 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร ทั้งเรื่อง
ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา คือ บุคลากรของสํานัก 
และประเด็นที่ 3 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน กลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนา คือ บุคลากรของสํานัก (สกอ.7.2-2.1) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สํานักมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (สกอ.7.2-3.1) ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้ก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน KM ของสํานัก วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก  โดยจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้ 

- การจัด IT Forum ครั้งที่ 11   

- การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ณ บริษัทไทยออยล์ จ.ชลบุรี 

- การจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : 
LMS) 

ประเด็นที่ 2 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร ทั้งเรื่องความรู้ในงานที่ปฏิบัติ และความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน KM ของสํานัก บุคลากรของสํานัก  วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

- โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เพื่อนร่วมงาน 

- โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งชํานาญงาน,ชํานาญการ 

- ประชุม KM ของสํานัก 
ประเด็นที่ 3 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยมีผู้รู้ ผู้มี

ประสบการณ์ ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  คือ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกนกพร หล่อสมฤดี นางสาวอรวรรณ  
มูสิกะ และบุคลากรของสาํนัก  โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 
System) 

- การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

สํานักได้มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ 

1. สํานักมีการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว ซึ่งเป็นการทํางานจากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ไว้ในระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ผ่านเว็บไซด์ KM-ISEC (สกอ.7.2-4.1) ซึ่งบุคลากรภายในและภายนอก
สํานักสามารถสืบค้นข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและนําไปใช้ประโยชน์ใน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ (สกอ.7.2-4.2) และ 

2. สํานักได้เผยแพร่ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับรู้โดยจัดทําเป็น
คอลัมน์พิเศษลงใน iNEWS (สกอ.7.2-4.3) โดยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันทราบและ
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสํานัก 

3. การสรุปผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความ
เสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี  เอกสารการนําเสนอในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน  โดยมีการ
เผยแพร่ไว้ในระบบการสื่อสารภายใน (ICS) (สกอ.7.2-4.4) 

4. การทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ หรือเคล็ดลับต่าง ๆ (สกอ.7.2-4.5) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 สํานักมีการสนับสนุนให้มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นความรู้ในข้อ 1 ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น มีการจัดทํา
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (สกอ.7.2-5.1) เพื่อให้บุคลากรของสํานักทุกระดับ
สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 บุคลากรสํานัก 

- ช่วยให้บุคลากรรับทราบงานที่ตนได้รับมอบหมายทันที ทั้งปัญหาที่รับแจ้งจากผู้รับบริการและ
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมี
การกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานตาม SLA : Service Level Agreement  

- ช่วยให้บุคลากรสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
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หัวหน้ากลุ่มงาน 

- ช่วยให้หัวหน้ากลุ่มงานรับทราบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตาม SLA 

- ช่วยในการติดตามงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ 

- ช่วยให้หัวหน้ากลุ่มงานสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานต่อผู้บริหารสํานักได้ทันเวลา ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้บริหารสํานัก 

- ผู้บริหารสามารถเชื่องโยงระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบ
ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ของสํานักอย่างเป็น
ระบบ 

- ผู้บริหารสํานักสามารถรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได้ทันเวลา และมีโอกาสท่ี
จะหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

- ผู้บริหารสามารถนําไปใช้วัดผลการดําเนินงานของบุคคลสํานักได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.2-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 957/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 สั่ง ณ วันที ่20 ธันวาคม 2554 
สกอ.7.2-1.2 แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2555  
สกอ.7.2-2.1 แผนหลกัการจดัการความรู้ สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
สกอ.7.2-3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบรประมาณ 

2555 
สกอ.7.2-4.1 ภาพหน้าจอการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM-ISEC 
สกอ.7.2-4.2 ภาพหน้าจอของระบบ MES ในการสืบค้นข้อมูล 
สกอ.7.2-4.3 จดหมายข่าว iNEWS 
สกอ.7.2-4.4 ภาพหน้าจอการเผยแพร่คู่มือในระบบ ICS 
สกอ.7.2-4.5 แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก 
สกอ.7.2-5.1 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS เอกสารส่วนรวมสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่มือระบบ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักได้ดําเนินการการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุตามนโยบายและแผนงานของสถาบัน 
โดยสํานักเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถาบัน 
ในระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี  รวมทั้งบริการต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบันที่ได้กําหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2554 สํานักมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สํานักมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบัน 
และกลุ่มผู้บริหารที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ตาม
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2548  ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการการใช้งาน
ตามลําดับความสําคัญ กําหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน รับทราบความต้องการใช้
เทคโนโลยีของสถาบัน รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของกองทุน  
(สกอ. 7.3-1.1 และ สกอ. 7.3-1.2) 

1.2 สํานักได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน (สกอ.7.3-1.3)  
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ ICT ของสถาบัน   
โดยมีรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดของโครงการ  ทรัพยากรสารสนเทศ  และ
งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละโครงการซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551–2565  (สกอ.7.3-1.4)  และแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.3 -1.5)   
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหาร และการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน 
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ได้แก่
ระบบต่าง ๆ  ดังนี้  

 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 48 จาก 92 

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

System) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality 

Assurance  Information System) 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) 
- ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) 
- ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS – Attendance Tracking System) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา 
- ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) 
- ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) 
- ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online 
- ระบบจัดเก็บสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2. ระบบสารสนเทศด้านบริการเทคโนโลยี ได้แก่ 
- ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา 
- ระบบ Helpdesk Service System 

3. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่ 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (ICS : Internal Communication System) 
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting : e-Meeting) 

4. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems) ได้แก่ 
- ระบบคลังข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) หรือ BI 

(Business Intelligence) 
(สกอ.7.3-2.1)  นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาบันได้เล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยทําให้เกิด
ประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  จึงได้สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.3-
2.2) และการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนที่ช่วยใน
การผลักดันงานด้านนี้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.3-2.3) 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ในปีการศึกษา 2554 สํานักได้มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ของสถาบัน เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ จํานวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality Assurance Information 
System)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)  ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation 
System) โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม 2555  ด้วยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังคณะ/



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 49 จาก 92 

สํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ (สกอ.7.3-3.1) เพื่อนําผลจากการสํารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่อไป (สกอ.7.3-3.2) 

นอกจากนี้ สถาบันได้มีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ QAIS จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจําทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ตลอดจนแจ้งปัญหาที่
เกิดจากการใช้งานเพื่อให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศนําไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้งาน และได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ QAIS ในการประชุมทุกครั้ง 
(สกอ.7.3-3.3) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
 สํานักได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ จํานวน 4 
ระบบดังกล่าว เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ (สกอ.7.3-4.1) ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจากผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (สกอ.7.3-4.2) และได้มีการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ เช่น  

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality Assurance 
Information System) 

• ปรับระยะเวลาในการ Log in ระบบ 
• ปรับปรุงรายงานต่าง ๆ ให้แสดงคํานําหน้าช่ือของบุคลากร 
• ปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้

งานได้ 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) 

• ปรับแก้ Bug ที่เกิดขึ้นกับระบบ เช่น การแก้ไขในส่วนของการจองเลขหนังสือ 
- ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) 

• ปรับในส่วนของการเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องใส่ @nida.ac.th หรือ 
@grads.nida.ac.th เปลี่ยนเป็นไม่ต้องใส่ @nida.ac.th หรือ @grads.nida.ac.th โดยระบบจะทําการ
ตรวจสอบเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือศิษย์เก่าของสถาบัน 

นอกจากนี้ จากผลการสํารวจความพึงพอใจพบว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ สํานักจึงมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ ให้แก่ผู้ใช้งานระบบของหน่วยงานต่าง ๆ 
จํานวน 4 ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) วันที่ 13 
มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 103 คน 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) วันที่ 14 มิถุนายน 2555 มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 81 คน 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (QAIS : Quality 
Assurance  Information System) วันที่ 18 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 97 คน 

4. ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) วันที่ 19 มิถุนายน 
2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 91 คน (สกอ.7.3-4.3)  
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ทั้งนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ประจําปี
การศึกษา 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
เพื่อทราบด้วยแล้ว (สกอ.7.3-4.4) 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่
กําหนด 

สํานักมีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (สกอ. 7.3 – 5.1)   ซึ่ง
ดําเนินการโดยกองแผนงาน และจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล
ด้านภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง และ ตามกําหนด
ระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ (สกอ. 7.3 – 5.2)   ซึ่งดําเนินการโดยสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ผลการประเมนิ 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

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

พัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 
สกอ.7.3-1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2554 
สกอ.7.3-1.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 

2553 – 2556  
สกอ.7.3-1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 – 2565      
สกอ.7.3-1.5 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สกอ.7.3-2.1 เอกสารแสดงข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน 
สกอ.7.3-2.2 รายละเอียดงบประมาณของสํานักจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของสํานักประจําปีงบประมาณ 

2555 
สกอ.7.3-2.3 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สภาสถาบันอนุมัติ ณ วันที่ 16 

ธันวาคม 2552) 
สกอ.7.3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สกอ.7.3-3.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน ประจําปีการศึกษา 

2554 
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สกอ.7.3-3.3 รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลระบบ QAIS ครั้งที่ 3/2554 
วันที่ 19 มีนาคม 2554, ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554, ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 
มีนาคม 2555, ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

สกอ.7.3-4.1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2554  

สกอ.7.3-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 
เมษายน 2555 

สกอ.7.3-4.3 สําเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องการประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบ จํานวน 4 
ระบบ 

สกอ.7.3-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 13 
มิถุนายน 2555  

สกอ.7.3-5.1 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online)  ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สกอ.7.3-5.2 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร ข้อมูลด้าการเงิน ข้อมูล
ด้านภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบการบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ          

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ         

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

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

ระดับสูงของสํานักและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สํานักได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.7.4-

1.1) ซึ่งประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานัก และบุคลากรของสํานักในระดับหัวหน้ากลุ่ม
งานเป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้อํานวยการสํานักเป็นประธาน และมีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานัก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทุกครั้ง (สกอ.7.4-1.2)  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้านตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

− ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
− ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
− ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
− ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
− ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
− ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
− อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนําจุดอ่อน 
(Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกในการ
จัดทําแผนกลยทุธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามบริบท
ของสํานักจํานวน 4 ด้าน (สกอ.7.4-2.1) เพื่อนําไปสู่การประเมินโอกาสผลกระทบและจัดลําดับความเสี่ยง 
ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย        การกําหนด
แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการหรือการ
ควบคุม 
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3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องการเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสีย่ง 
1. ด้านกลยทุธ ์ - ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่

ระดับสากล (World Class)  
- การปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นมาตรฐาน 
2. ด้านการปฏิบติังาน  

 
- ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

ร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตรข์องสถาบัน 
3. ด้านกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ  

 
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหาร 

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

- การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่มีความ
แน่นอน 

4. ด้านทรพัยากร  
 

- การหยุดชะงักการทํางานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
รวมถึงจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันทึ่ 29 
พฤศจิกายน 2554 (สกอ.7.4-3.1)  โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่าและสามารถ
เรียงลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงในระดับสถาบัน 4 ด้าน เรียงตามลําดับ 
ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติงาน  
2. ด้านทรัพยากร 
3. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ด้านกลยุทธ์ 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ตามบริบทของสํานัก โดยมีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 4 ลําดับแรก ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน  2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ที่เกี่ยวกับงบประมาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความ
เสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และ 4) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ และนํามากําหนดมาตรการตอบสนองความ
เสี่ยงระดับสํานัก พร้อมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาในการดําเนินงานพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ 
เพื่อให้บุคลากรของสํานักได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่
กําหนด (สกอ.7.4-4.2) ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (สกอ.7.4-4.3) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 สํานักมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสํานัก ทําหน้าที่กํากับติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลต่อสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักได้ดําเนินการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานัก จากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดในแผนจํานวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) (สกอ.7.4-5.1) และรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 
(สกอ.7.4-5.2) และได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อพิจารณาและรายงานต่อสถาบัน
ตามลําดับ (สกอ.7.4-5.3)  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก 

หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 
 สํานักได้เสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (สกอ.7.4-6.1) เพื่อทราบผล
การดําเนินงานและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวม คณะกรรมการฯ 
มีความเห็นว่า สํานักสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างไรก็
ตาม ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักได้มีมติให้สํานักปรับแผนโดยเพิ่มการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 
รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และผู้รับผิดชอบไว้ในแผนปีถัดไป เพื่อให้การดําเนินงานตาม
แผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สกอ.7.4-6.2)  

นอกจากนี้ สํานักได้พิจารณาเห็นว่า ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักของสถาบัน รวมถึงระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และอาจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก
การทํางาน ประกอบกับข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2553 ที่ขอให้สถาบันมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนป้องกันความเสียหาย/สูญเสียในภาวะ
ฉุกเฉินของสถาบัน ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทําแผน
ฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สําหรับใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการป้องกันการกู้คืน และการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.4-6.3) 

- ที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักด้านการวางแผนและประเมินผล (สกอ.7.4-6.4) 

- ที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก (สกอ.7.4-6.5) 

- ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.4-6.6) 
 
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.7.4-1.1  คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 1/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 3 ต.ค. 2554 
สกอ.7.4-1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554  

วันที่ 29 พ.ย. 2554 , ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 ก.พ. 2555) 
สกอ.7.4-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ครั้งที่ 1/2555 วันทึ่ 21 ก.พ. 

2555  
สกอ.7.4-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ครั้งที่ 2/2554 วันทึ่ 29 พ.ย. 

2554  
สกอ.7.4-4.1  แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สกอ.7.4-4.2  ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-4.1 
สกอ.7.4-4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555 วันทึ่ 31 พ.ค. 2555  
สกอ.7.4-5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 11 เม.ย. 2555  
สกอ.7.4-5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 29 พ.ย. 

2554  
สกอ.7.4-5.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 28 พ.ย. 54  
สกอ.7.4-6.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รอบ 12 เดือน 
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สกอ.7.4-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ครั้งที่ 2/2554 วันทึ่ 29 พ.ย. 
2554  

สกอ.7.4-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2554 วันที่ 6 ธ.ค. 2554  

สกอ.7.4-6.4 รายงานการประชุม ทคอ. ด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที ่1/2555 วันที ่4 ม.ค. 2555 
สกอ.7.4-6.5 รายงานการประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 ม.ค. 2555 
สกอ.7.4-6.6 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 (พิเศษ) วันที่ 24 

ก.พ. 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 57 จาก 92 

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

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

สํานักเป็นหน่วยงานสนับสนุนของสถาบันที่มีภารกิจหลักทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ข้อที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สํานักได้มีการบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ (เฉพาะทางด้านการเงิน) 
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน 
1.3 แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

 
2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี มีหน้าที่ (เฉพาะทางด้านการเงิน) 

2.1 รับทราบความต้องการใช้เทคโนโลยีของสถาบัน 
2.2 กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการการใช้งานตามลําดับ

ความสําคัญของสถาบัน 
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
2.4 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน 
2.5 จัดทําแผนระบบสารสนเทศของสถาบัน 
2.6 แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

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

 
 ทั้งนี้ สํานักได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สกอ.8.1-1.1) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น (สกอ.8.1-1.2) ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนโดยกําหนดงวดเวลาของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สกอ.8.1-1.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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รายจ่ายลงทุน) และมีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน (สกอ.8.1-1.4) เพื่อการติดตามการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามแผนและรวดเร็วย่ิงขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 1. สํานักมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน 
และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสํานักที่สถาบันมอบหมาย ตามระเบียบสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้ 

1.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ พ.ศ. 2552 

 กําหนดประเภทรายรับของกองทุน ประกอบด้วย 
 (1)  เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
 (2)  เงินได้จากการให้บริการของสํานักโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 (3)  เงินอุดหนุนจากสถาบัน 
 (4)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (5)  ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
 (6)  ค่าธรรมเนียมจากการฝึกอบรม 
  
1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 
 กําหนดประเภทรายรับของกองทุน ประกอบด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยีจากการลงทะเบียนของนักศึกษา 
 (2)  เงินได้จากการให้บริการของสํานักโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 (3)  เงินอุดหนุนจากสถาบัน 
 (4)  เงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน 
 (5)  ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
 (6)  เงินกองทุนของกองทุนศูนย์เทคโนโลยี 
 

 2. สํานักมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 
2.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนสํานักการศึกษา

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

อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
(4)  การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

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

2.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
กําหนดให้รายรับของเงินกองทุน จะนํามาใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 (1) การบริหารงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับงาน
บริการส่วนกลาง 

 (3) การผลิตและจัดหาสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารของสถาบัน 

 (4) การพัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน การบริหาร และการ
ให้บริการส่วนกลาง 

 (5) การบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และ
อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

 (6) การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 (7) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (8) ค่าสมนาคุณ 
 (9) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ 
 (10) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 (11) จัดสรรให้แก่กองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 20 ของรายรับค่า

เทคโนโลยี แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 

3. สํานักมีแนวทางการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง   (สกอ.8.1-2.1)  เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแต่ละ
แหล่งเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และสํานักได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี รายงานผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานัก และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสํานัก และบุคลากร 
 สํานักมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เช่น งบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2554 (สกอ.8.1-3.1) งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินกองทุนสํานักเทคโนโลยี และ
งบประมาณเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 (สกอ.8.1-3.2) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2554-2557 (สกอ.8.1-3.3) 
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  เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสํานัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สํานักมีการจัดทํารายงานการเบิกจ่ายเงินทุกแหล่งเงินของสํานัก ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน
รายได้ เงินกองทุน และได้รับการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการตรวจสอบบัญชี มี
รายงานผลการสอบบัญชีเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 (สกอ.8.1-4.1) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 2/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (สกอ.8.1-4.2) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (สกอ.8.1-4.3)  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้บริหารสํานักสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้จากระบบ MIS ได้ตลอดเวลา (สกอ.8.1-5.1) 
2. มีการพยากรณ์รายรับ-รายจ่าย เพื่อขอตั้งงบประมาณประจําปีของกองทุนสํานักและกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 (สกอ.
8.1-5.2) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 (สกอ.
8.1-5.3) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 (สกอ.8.1-5.4)  

3. มีการจัดทํารายงานสถานะการเงิน สรุปรายรับ-รายจ่าย จัดทําข้อมูลสถิติเปรียบเทียบข้อมูล
รายรับและรายจ่ายย้อนหลัง (สกอ.8.1-5.5) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (สกอ.8.1-5.6) และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 
วันที่ 25 เมษายน 2555 (สกอ.8.1-5.7)  

4. มีการจัดทํา Cash Budget เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการนํา
เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีไปลงทุนตามนโยบายของสถาบัน (สกอ.8.1-5.8 และ สกอ.8.1-5.9)  
 

  เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

สถาบันมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของสํานักอย่างเป็นทางการ ตาม
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และการดําเนินการ
ตรวจสอบผลการดําเนิน โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบัน เป็น
ประจําทุกปี (สกอ.8.1-6.1) 

 
  เกณฑ์มาตรฐาน 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา

ข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
สํานักมีการรายงานสถานะการเงิน (สกอ. 8.1-7.1) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเงินกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี และกองทุนสํานัก  และจัดทํารายงานเงินเหลือจ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
งบประมาณ (สกอ.8.1-7.2) โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.8.1-4.1 และ สกอ.8.1-4.2)  นอกจากนี้ได้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านที่ประชุมผู้บริหารสํานัก (สกอ.7.1-3.1)  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
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ผู้บริหารสามารถติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ ในการกําหนดแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อไปได้ 
 
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.8.1-1.1  แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
สกอ.8.1-1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที ่2 พ.ค. 2554  
สกอ.8.1-1.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
สกอ.8.1-1.4  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
สกอ.8.1-2.1 ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง 
สกอ.8.1-3.1  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2554 
สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 
สกอ.8.1-3.3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2554-2557 
สกอ.8.1-4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เม.ย. 2554 
สกอ.8.1-4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 เม.ย. 

2555 
สกอ.8.1-4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 25 เม.ย. 2555 
สกอ.8.1-5.1 ภาพหน้าจอระบบ MIS 
สกอ.8.1-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 เม.ย. 2554 
สกอ.8.1-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 

เม.ย. 2554 
สกอ.8.1-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พ.ค. 2554 
สกอ.8.1-5.5 รายงานสถานะการเงิน สรุปรายรับ – รายจ่าย แสดงข้อมูลสถิติเปรียบเทียบข้อมูลรายรับและ

รายจ่ายย้อนหลัง 
สกอ.8.1-5.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.3 
สกอ.8.1-5.7 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2 
สกอ.8.1-5.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 

ม.ค. 2555 
สกอ.8.1-5.9 เอกสารข้อมูล Cash Budget เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
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สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในจากสํานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

สกอ.8.1-7.1  รายงานสถานะการเงินของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.8.1-7.2  รายงานเงินเหลือจ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบรหิารงบประมาณ 
สกอ.8.1-7.3  ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.1  
สกอ.8.1-7.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2 
สกอ.8.1-7.5  รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนัก ครั้งที่ 2/2554 วันที ่26 ธค. 2554 , ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 

15 มี.ค. 2554 
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องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ     

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ        

 
ผลการดําเนินงาน 

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

สอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของสํานัก และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
สํานักมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสํานัก โดยสํานักมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสํานัก และ

บุคลากรของสํานัก ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการชุดนนี้ทําหน้าที่ในการวางนโยบายแนวทางการดําเนินงาน 
กํากับ ควบคุม ดูแลในการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.9.1-1.1)  

2. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทําหน้าที่ตรวจและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานัก สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานัก (สกอ.9.1-1.2)  

3. มีการนําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2554 มาใช้เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่สถาบันกําหนด (สกอ.9.1-1.3) 

4. มีการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2554 และ
ดําเนินการตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนด (สกอ.9.1-1.4) 

5. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 องคป์ระกอบ ได้แก่ 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทกุระดับของสํานัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สกอ.9.1-1.5) 

6. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.9.1-1.6) 
7. มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ดําเนินการประจําโดย

เริ่มต้ังแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักในทุกปีการศึกษา (สกอ.9.1-
1.7) 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 
ในปีการศึกษา 2554 สํานักได้มีการทบทวนนโยบายและให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจําสํานัก  เพื่อ
รับทราบผลการประเมินการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา (สกอ.9.1-2.1) และเพื่อให้มีแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.9.1-2.2) และประกาศให้บุคลากรของสํานักทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน (สกอ.9.1-2.3) พร้อมทั้งได้ส่งบุคลากรของสํานักเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สถาบันจัดขึ้น อาทิ  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานได้รับทราบและเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน (สกอ.9.1-
2.4) 

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องสํานัก 

 สํานักได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก (สกอ.9.1-3.1) ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ 

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

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
สํานักมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้  
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับสํานัก (สกอ.9.1-4.1) คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.9.1-4.2) และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ระดับสํานัก (สกอ.9.1-4.3) 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมลูเข้าระบบ QAIS (สกอ.9.1-4.4) และการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จตามที่สถาบันกําหนด  

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 (สกอ.9.1-4.5) ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา (สกอ.9.1-4.6) และได้รายงานในระบบ CHE QA Online  

4. สํานักได้นําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงผลการดําเนินงาน (สกอ.9.1-4.7) โดยจัดทําเป็นแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งการกําหนดมาตรการประกันคุณภาพของ
สํานัก ตามกระบวนการ PDCA (สกอ.9.1-4.8) 

5. มีการเผยแพรร่ายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.9.1-4.9) 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

สํานักมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน  
ปีการศึกษา 2553 มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยผู้รับผิดชอบ
หลักตามตัวบ่งชี้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพและแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปี ไปทําการวิเคราะห์และดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการปรับปรุงการดําเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือ การมุ่งพัฒนาให้ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สํานักมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าในทุกตัวบ่งชี้ หรืออย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการตามองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สํานักในส่วนที่สัมพันธ์กับผลการประกันคุณภาพการศึกษามีการ
พัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกตัวบ่งชี้ (สกอ.9.1-5.1 และสกอ.9.1-5.2) 
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   เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

สํานักเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานตอบสนองพันธกิจของสถาบันด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น สถาบันจึงได้มอบหมายให้สํานักดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว จํานวน 5 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ (สกอ.9.1-6.1)  โดยสํานักมีระบบสารสนเทศ
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ ซึ่งสํานักได้ใช้ระบบ QAIS และ
ระบบ CHE QA ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสถาบันและเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (สกอ.9.1-6.2  และ สกอ.9.1-6.3)  

 
   เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการประกันคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผูใ้ชบ้ัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสาํนัก 
 ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรภายใน
สถาบัน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สํานักใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 2 รูปแบบ คือ 1) แบบ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยการแจกแบบสํารวจไปยังผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการบันทึกข้อมูล
ในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ  (สกอ.9.1-7.1) และ 2) แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแจกแบบสํารวจไปยังผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จสิ้น (สกอ.9.1-7.2) 
ซึ่งกระบวนทั้งหมดถือเป็นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของสํานัก 
 

   เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สํานักและมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. สํานักมีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงาน โดยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานักและมี
กิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2554  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมดุ 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.9.1-8.1)   

2. สํานักได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในสถาบัน (สกอ.
9.1-8.2) และภายนอกสถาบันโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.
9.1-8.3) รวมทั้งบุคลากรของสํานักได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (9.1-8.4)  
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   เกณฑ์มาตรฐาน 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

1. ในปีการศึกษา 2554 สํานักได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring 
and Evaluation System) (สกอ. 9.1-9.1) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสํานักใช้เป็นขั้นตอนปฏิบัติในการ
บริหารจัดการของสํานักในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน 
- การมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารทุก

ระดับสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้การบริหารงานหรือโครงการต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

- การประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 ในองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

• ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
• ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response time) 
• ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. สํานักมีการเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกสถาบันทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- จัดทําเป็นจดหมายข่าว (IT News) เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันทราบ 
- ส่งโครงการดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ ประจําปี 2555 ในงานมหกรรม KM ของสถาบัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 (สกอ.9.1-9.3) ซึ่ง
มีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันเข้ารับฟังการนําเสนอโครงการฯ และโครงการดังกล่าวได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน ประจําปี 2555 
 
ผลประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

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

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.9.1-1.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สาํนัก 
สกอ.9.1-1.2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก 
สกอ.9.1-1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
สกอ.9.1-1.4  ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2554  
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สกอ.9.1-1.5  เอกสารเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก ตามองค์ประกอบ และตวับ่งชี้ที่
สถาบันกําหนด 

สกอ.9.1-1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่  16 ธ.ค. 2554  
สกอ.9.1-1.7 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552-2553 
สกอ.9.1-2.1  ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.9.1-1.6 และ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครัง้ที่ 

5/2554 วันที่ 29 ส.ค. 2554 
สกอ.9.1-2.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 
สกอ.9.1-2.3  ลายมือชื่อบุคลากรรับทราบ หนังสือเวียนสํานัก ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สกอ.9.1-2.4  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
สกอ.9.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 ธ.ค. 2554 
สกอ.9.1-4.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก  
สกอ.9.1-4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก 
สกอ.9.1-4.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก 
สกอ.9.1-4.4  หนังสือนําส่งเลขที่ ศธ .0526.10/347 ลงวันที่ 27 เม .ย .  2555 เรื่อง ขอส่งรายชื่อ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับสํานัก พร้อมทั้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกรอก SAR ผ่านทางระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ. 

สกอ.9.1-4.5  รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 
สกอ.9.1-4.6  สําเนาหนังสือแจ้งเวียนขอความเห็นชอบ SAR ปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการประจํา

สํานัก 
สกอ.9.1-4.7  แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2555 
สกอ.9.1-4.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่3/2553 วันที่ 29 พ.ย. 2553  
สกอ.9.1-4.9 เว็บไซต์ของสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ www.isec.nida.ac.th 
สกอ.9.1-5.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 

2554  
สกอ.9.1-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

และ พ.ศ. 2555 
สกอ.9.1-6.1  การลงนามตามคํารับรองแผนปฏิบัติราชการ 
สกอ.9.1-6.2  ภาพหน้าจอระบบ QAIS 
สกอ.9.1-6.3  ภาพหน้าจอระบบ CHE QA 
สกอ.9.1-7.1  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สกอ.9.1-7.2  แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สกอ.9.1-8.1  ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจากระบบ QAIS 
สกอ.9.1-8.2   แบบตอบรับการอบรม เรื่อง การจัดทํารายงานและการรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์ สมศ. วันที่ 7 ต.ค. 2554 
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สกอ.9.1-8.3  หนังสือเลขที่ กผ.ว.1048  ลงวันที่ 17 พ.ย. 2553 เรื่อง รายช่ือบุคลากรของสํานักเข้ารับการ
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  ผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรที่ 1 (สําหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ 

สกอ.9.1-8.4  หนังสือเลขที่ ศธ 0526.01/กผ.ว.80 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2555 เรื่อง ขอแจ้งกําหนดการและ
รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สกอ.9.1-9.1  คู่มือการใช้ระบบ MES 
สกอ.9.1-9.2 IT News ฉบับพิเศษ 
สกอ.9.1-9.3 สําเนาหนังสือส่งโครงการเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2555 
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องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ที ่10.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ย 

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

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.51 – 2.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.51 – 3.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.51 – 4.50 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.51 – 5.00 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักได้จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (10.1-1.1) และประชุม
ระดมสมองเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บข้อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัววัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานในการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   สํานักมีปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน โดยมีระบบ Helpdesk 
Service System เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง  ระบบทําให้
บุคลากรสามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
ได้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารสามารถรับทราบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
ปริมาณงาน และระบบยังช่วยในการออกชุดแบบสอบถาม (10.1-1.2) ให้ผู้รับบริการกรอกหลังเจ้าหน้าที่
ให้บริการเมื่อรับแจ้งปัญหาประจําวันในระบบได้ทันทีซึ่งทําให้ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย อย่างสะดวก รวดเร็ว   สามารถนํามาพัฒนางานบริการให้ดีย่ิงขึ้น 

ในปีการศึกษา 2554 ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง (10.1-1.3) ดังนี้ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2554/ครั้งที่ 2  เดือนมีนาคม 2554 – สิงหาคม 2554 โดย

วิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ จํานวน 250 ชุด ได้คืนมา 212 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 84.8 และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษา จํานวน 550 ชุด ได้คืนมา 454 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.5 

นอกจากนั้นได้เก็บแบบสอบถามจากบุคคลภายนอกซึ่งมาอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จํานวน 50 ชุด ได้คืนมา 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 

- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2555/ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2554 – มีนาคม 2555 โดย
วิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ จํานวน 275 ชุด ได้คืนมา 230 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 83 และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษา จํานวน 450 ชุด ได้คืนมา370 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82 
 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  

บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2554 
ครั้งที่ 2  มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.64 

บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด ในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2555 
ครั้งที่ 1  มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  
นักศึกษาภาคปกติและนักศกึษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใชบ้ริการต่างๆ ของสํานัก ใน

ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ 3.97 
ตามลําดับ 

– นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก ใน
ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 
3.83 ตามลําดับ 

 
โดยสรุปในภาพรวมปีการศึกษา 2554 สํานักมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.22 (10.1-1.4) 
 
ผลการประเมนิ 
 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
รายการ 

ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน 4.24 4.24 4.22 4.22 
คะแนนอิงเกณฑ์ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

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

การศึกษา 2554 (การสํารวจปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 และปีงบประมาณ 2555 ครั้งที ่1) 
10.1-1.4 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 และ ปีงบประมาณ 2555 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 60 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 

 
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 798 733 91.85 42.03 65 8.15 3.73 
2.  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 367 346 94.28 19.84 21 5.72 1.20 

3.  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 579 550 94.99 31.54 29 5.01 1.66 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,744 1,629  93.41 115  6.59 

 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 ปี 2554 รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80  ร้อยละ ≥ 90  
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 92.25 ร้อยละ 92.25 ร้อยละ 93.41 ร้อยละ 93.41 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
10.2-1.1 รายงานจากระบบ Helpdesk Service System และ ระบบ “รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อ

กลับ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555”  
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ตัวบ่งชี้ที ่10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง 

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

 
ผลการดําเนนิงาน 
การพัฒนาตัวช้ีวัดงานบริการ  ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดระดับความยาก – ง่าย ของงานที่รับผิดชอบ  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 798 786 98.50 45.07 12 1.50 0.69 
2.   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 367 357 97.28 20.47 10 2.72 0.57 
3.   กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 579 566 97.75 32.45 13 2.25 0.75 
รวมจํานวนรายการทั้งหมด 1,744 1,709  97.99 35  2.01 
 
ผลการประเมนิ 

ปี 2553 ปี 2554 รายการ 
ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน ประเมนิตนเอง กรรมการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80  ร้อยละ ≥ 90  
ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 97.72 ร้อยละ 97.72 ร้อยละ 97.99 ร้อยละ 97.99 
คะแนนอิงเกณฑ์ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
10.3-1.1   รายงานจากระบบ Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

 
3.1 ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น) 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

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

8 ข้อ   8 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

6 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น) 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ   9 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ 3.51 
คะแนน 

   4.22 คะแนน  4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการ
ตอบสนองกับผู้รับบริการ (response 
time) 

≥ 90%   ร้อยละ 93.41 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

≥ 90%   ร้อยละ 97.99  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 
23 

5.00 คะแนน 
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3.2 ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องค์ประกอบ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

2 การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

- - - - -   

4 การวิจัย - - - - -   

5 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

- - - - -   

6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - -   

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

            

มาตรฐานที ่2 ก 
ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2554 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

- - - - -   

2. ด้านกระบวนการภายใน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 



                                                                  
 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 79 จาก 92 

3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       5.00 ดีมาก   

2.  มาตรฐานด้านการดาํเนนิการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลติบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม - - - - -   
4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - - -   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บทที่ 4  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยกรรมการประเมิน) 
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รายงานผลการประเมิน 
ประจําปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รายงานผลการประเมิน 
                   27 สิงหาคม 2555 
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หน้าที่ 80 จาก 92 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 

......................................................................................................... 
(รองศาสตราจารย์สุรพงค์  เอื้อวัฒนามงคล) 

ประธาน 
 

 
 

......................................................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) 

กรรมการ 
 
 

 
......................................................................................................... 

(อาจารย์ขวัญจิรา เสนา) 
กรรมการ 

 
 

 
......................................................................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลนดา สงวนวงษ์ทอง) 
กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 ตามคําสั่งสถาบันที่ 335/2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก  ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรอบปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 – กรกฎาคม 2555) นั้น บัดนี้คณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2554 เสร็จสิ้น
แล้ว และจากการตรวจประเมินปรากฏ ว่า สํานักมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะ
กระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งสํานักมีการจัดทําและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สํานัก และกําหนดค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากความร่วมมือของบุคลากรของสํานักที่มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานทุกกิจกรรม 

สําหรับการบริหารและการจัดการ สํานักมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่ดีโดยนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ สํานักได้มีการพัฒนาการเขียนรายงานที่อ่านแล้ว
ทําให้คณะกรรมการฯมีความเข้าใจในการดําเนินงานในแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2554 มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น คณะกรรมการประเมินฯ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม และขยายความใน
บางเกณฑ์มาตรฐานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 

• การอ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะต้องระบุครั้งที่และวันที่ประชุมให้
ชัดเจน 

• การนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจไปปรับปรุงการให้บริการในด้าน
ใดบ้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ  ด้านการจัดการความรู้  ด้านการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านการประเมินผลสําเร็จตาม
แผน   ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสํานัก 
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์   
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หน้าที่ 82 จาก 92 
วิธีประเมิน 
1) การวางแผนและการประเมิน  

ก. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาได้ติดต่อประสานกรรมการทุกท่าน และได้ข้อสรุปกําหนดการตรวจเยี่ยม  

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 – 15.00 น. โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  ไปยัง
คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมเอกสารดังนี้  1) คําสั่งสถาบันที่ 336/2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก  2) รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  3) กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก  
และ 4) แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 
 

ข. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรม

ตามกําหนดการคือ   
• ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 10 คน  (รวมผู้แทนจากกลุ่มงาน

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงานจํานวน 2 คน) 
• ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
• สัมภาษณ์บุคลากรของสํานัก  
• คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในรายงานและสรุปผลการประเมินต่อบุคลากรของ

สํานัก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 15.15 – 15.45 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
30 คน   (บุคลากรของสํานักจํานวน 27 คน และคณะกรรมการประเมิน 3 คน) 

 
ค. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคะแนนการประเมิน เสนอจุดแข็ง แนวทาง

เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้นําเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารของสํานัก 
 
2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 สํานักได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร Website ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์บางประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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1.1 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
       

  
 

กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก 

       

   
 

ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    
        

ประเภทสถาบัน 

   ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี    
 

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

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

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

7 ข้อ  7 ข้อ 5   7 ข้อ 5   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ         
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ   7 ข้อ 5    7 ข้อ 5    

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5 ข้อ  5 ข้อ 5    5 ข้อ 5    

ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ  5 ข้อ 5    5 ข้อ 5    



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 84 จาก 92 

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

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ 
 X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
บรรลเุปา้หมาย 

(/ = บรรลุ หรือ  
X = ไม่บรรลุ) 

หมายเหต ุ

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

7 ข้อ  7 ข้อ 5    7 ข้อ 5    

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ  9 ข้อ 5   9 ข้อ 5   

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณแ์ละจุดเน้น จดุเด่น         
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 ขึ้นไป

 4.22 5    4.22 4    

ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนอง
กับผู้รับบริการ (response time) 

≥  
ร้อยละ 90

 93.41 5    93.41 5    

ตัวบ่งชี้ 10.3 รอ้ยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

≥  
ร้อยละ 90

 97.99 5    97.99 5    

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

   5.00   

       
หมายเหต:ุ 

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

 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 85 จาก 92 
 
ตาราง ป2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องค์ประกอบ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

2 การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 86 จาก 92 
ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

            

มาตรฐานที ่2 ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

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

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - - - -   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งชี ้
สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 87 จาก 92 
 
ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบว
นการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - -   

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

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 
7.2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี ้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 

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

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 
 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 88 จาก 92 
 
ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
 

 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 

  ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

ประเภทสถาบัน 

 
กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัย

นําเข้า 
กระบว
นการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 
ผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

            

1)  ด้านกายภาพ - - - - -   

2)  ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 

3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

      5.00 ดีมาก   

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

1)  ด้านการผลติบัณฑิต - - - - -   

2)  ด้านการวิจัย - - - - -   

3)  ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - - -   

4)  ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

      - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก เฉพาะตัว
บ่งชี้สกอ. 

ผลการประเมนิ - ดีมาก -       
 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 89 จาก 92 
ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

หมายเหตุ 

5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

หน้าที่ 90 จาก 92 
4.5 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดแขง็  จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  จากการประเมนิของกรรมการ 

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนนิการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดทําและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554-2557 และ
กําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ อย่าง
เป็นรูปธรรม  ตลอดจนมีการแปลงแผนยทุธศาสตร์
มาจัดทําแผนทีก่ลยุทธ์ (Strategic Map) 

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักที่มีแผนงาน/
โครงการสนับสนุนวิสัยทัศนข์องสํานักที่นําไปสู่
ความเป็นสากล 

2. ควรมีโครงการ/กิจกรรมทีส่นบัสนุนพันธกิจของ
สํานักด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมของสถาบันด้วย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ควรมี
การรวมรวบสรุปผล หลังจากที่ได้รับการพัฒนา
แล้วให้เป็นรายงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นผลการ
พัฒนาในองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. แผนพัฒนาบุคลากรควรปรับโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ของสํานัก 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี 

 

1. แผนการจัดการความรู้ควรกําหนดประเด็นความรู้
เป้าหมายของการจัดการความรู้และการประเมิน
ความรู้ในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาตามแผนจะต้องเป็น
บุคลากรของสํานัก 

2. ควรมีการจัดทาํผังรายชื่อของผู้มีประสบการณ์ตรง
ในเรื่องต่าง ๆ ของบุคลากรสํานักเพื่อการติดต่อ
ประสานงานและให้คําปรึกษา 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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หน้าที่ 91 จาก 92 
การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับ-รายจ่าย 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติรายรับ-
รายจ่ายย้อนหลัง แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของจํานวนนักศึกษา หรือค่าใช้จ่ายต่อหัวด้าน IT 
ของนักศึกษา เพื่อความมั่นคงทางการเงินของ
สํานัก 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัว
บ่งชี้ 

1. แนวปฏิบัติที่ดีควรเป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงาน
ภายนอกสํานักหรือสถาบัน และควรมีหลักฐาน
ยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการนําแนวปฏิบัติ
ที่ดีไปใช้ประโยชน์ด้วย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเนน้ จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการในปี
ต่อไปควรตั้งค่าเป้าหมายของจํานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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หน้าที่ 92 จาก 92 
 
4.6 วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรคข์ึน้  
 
 สํานักได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 
System) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสํานักใช้เป็นขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการของสํานักในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

• การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน 
• การมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารทุก

ระดับสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้การบริหารงานหรือโครงการต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

• การประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 ในองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

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

. 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทํา SAR (Self Assessment Report) 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาํนัก 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธาน 

(ผศ.สุทธิชัย สทุธิทศธรรม)    
2. รองผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

(อ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม) 
3. นางภาวินี พันธ์ลาภ      กรรมการ 
4. นางอัจฉราพร  สาระบุตร     กรรมการ 
5. นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ     กรรมการ  
6. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธ์ุ     กรรมการ 
7. นางสุนิดา เตียธสิทธ์ิ      กรรมการ 
8. นางสาวอรวรรณ สุขยาน ี     กรรมการ 
9. เลขานุการสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

(นางศิวพร   สาริสุต) 
10. นางทัศนีย์ อาดํา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 


