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คํานํา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment
Report : SAR) ปีการศึกษา 2555 (สิงหาคม 2555 – กรกฎาคม 2556) เพื่อรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 3 บท ได้ แ ก่ บทที่ 1 ข้ อ มู ล สํ า นั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศ บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา และบทที่ 3 สรุปผ ลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพ
การดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยให้การ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบเครือข่าย การเชื่อมโยง
เครือข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต ระบบความปลอดภั ย ตลอดจนการพั ฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงงานบริ การด้าน
ห้องปฏิบัติการและงานบริการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – กรกฎาคม
2556 โดยมีองค์ประกอบคุณภาพจํานวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทุกระดับของ 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 จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (response time)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
สําหรับผลการประเมินคุณภาพของสํานักตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่า ในภาพรวม
สํานักมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คือได้คะแนน 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยผลการประเมิน
ตามรายตัวบ่งชี้ ทั้ งหมด พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดั บดีมากคือ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
(ไม่รวมองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งนี้ สํานักจะได้นํา
ผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสํานักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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หน้าที่ 1 จาก 94

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2527 โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ปี พ.ศ.2532 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ปีพ .ศ.2535 สถาบั น ได้ ม อบหมายให้ สํ านั ก เปิด สอนวิ ช า สศ.400 ความรู้เ บื้ อ งต้ น ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ก่
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา จึงทําให้สํานักมีภาระงาน
ด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2541 สํานักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งานในการประกอบการ
ขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ปี พ.ศ.2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาให้รองรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ
ปี พ.ศ.2547 สถาบันได้มีคําสั่งที่ 754/2547 ลงวั นที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ให้โอนภาระงานในความ
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” ตั้งแต่วันที่
21เมษายน 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2555

1.2 ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม
ปรัชญาและปณิธาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนสถาบันในการ

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล
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พันธกิจ :
1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้การดําเนินพันธกิจ
ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
3. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน
4. จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึง
ระดับผู้บริหาร
5. ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ การศึกษา
วิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น
6. สนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
ค่านิยมร่วม:
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness
หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness
หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดําเนินงาน
Securement
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness
หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน

1.3 แผนภูมโิ ครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
ตามแผนภูมิที่ 1 การจัดแบ่งหน่วยงานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สถาบัน
2. วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการอย่างมีระบบ
3. ดู แ ล และควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ยสถาบั น และเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องสถาบั น ในส่ ว นที่
รับผิดชอบ
4. ให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. ดูแล รักษา และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ให้บริการแก่คณาจารย์ และนักวิชาการของสถาบัน ในการจั ดทําสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ งานจัดทํา e-Learning และจัดการสอบเข้า และสอบจัดระดับความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ e-Testing
7. รับผิดชอบการอบรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
8. ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดอัตรากําลัง
ปัจจุบันสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากําลัง ปรากฏดังแผนภูมิต่อไปนี้
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อัตรากําลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งสิ้น รวม 36 อัตรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรปัจจุบันจําแนกตามประเภท และคุณวุฒิปริญญา
คุณวุฒิปริญญา
ประเภท
รวม
เอก
โท
ตรี
ต่ํากว่าตรี
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
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน 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 คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานักหน่วยงาน
ภายในสถาบัน อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก เป็นกรรมการและเลขานุการ
และรองผู้อํานวยการสํานัก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การกํากับตรวจสอบ
การดํ า เนิ น งานในกิ จ การต่ า ง ๆ ของสํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ
ตรวจสอบของคณะกรรมการประจําสํานัก และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การ
กํากับตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ขอบเขตและภาระงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้
1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดยแบ่ง
ตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการ
2. สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร เป็ น ฝ่ า ยที่ ป ฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น สายงานบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
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1.5 อาคารสถานที่
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้
อาคารสยามบรมราชกุมารี
ชั้น 9 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 1 , 2 และ 3
ชั้น 10 เป็ นที่ตั้ งของห้องปฏิ บัติ ก าร 4 และที่ ทํ า งานกลุ่ ม งานบริ ก าร
วิชาการ
ชั้น 11 เป็นห้องผู้บริหารสํานัก ห้องอาจารย์ ห้องประชุม กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่ ม งานโครงสร้ า งพื้ น ฐาน กล ุ่ม งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์
กลุ่ ม งานพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และเป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ข้ อ มู ล
(Data Center) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายหลักของ
สถาบัน
อาคารบุญชนะ อัตถากร

ชั้น 5 เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ อ งระบบเครื อ ข่ า ย สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบ
เครือข่าย

อาคารจอดรถ

ชั้น 2 เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ อ งระบบเครื อ ข่ า ย สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบ
เครือข่าย

อาคาร 6

ชั้น 2 เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ อ งระบบเครื อ ข่ า ย สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบ
เครือข่าย

1.6 ข้อมูลทางการเงิน
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
Millions

14.00

12.82 12.79

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

12.00
10.00
8.00

6.28

6.00

4.96

4.87

4.48

4.00

1.92
1.47

2.00
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

กองทุนสํานัก

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
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กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยี

กองทุนสํานัก

งบประมาณเงิน
รายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

ตารางที่ 2 งบประมาณของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
งบดําเนินงาน
74,100.00
74,100.00
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
12,750,000.00
12,711,006.70
รวม
12,824,100.00
12,785,106.70
งบดําเนินงาน
4,855,000.00
4,385,894.49
งบลงทุน
42,000.00
41,997.50
งบเงินอุดหนุน
59,400.00
52,815.00
รวม
4,956,400.00
4,480,706.99
งบดําเนินงาน
1,832,000.00
1,423,390.00
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
83,200.00
51,013.60
รวม
1,915,200.00
1,474,403.60
งบดําเนินงาน
3,333,000.00
2,841,604.76
งบลงทุน
1,423,000.00
1,403,577.50
งบเงินอุดหนุน
1,520,000.00
624,336.00
รวม
6,276,000.00
4,869,518.26
รวมทั้งสิน้
25,971,700.00
23,609,735.55

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1.7

ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
การดําเนินงาน
จากกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
1. สํานักควรจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักที่มี
สํานักได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวิสัยทัศน์
แผนงาน/โครงการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
ของสํานักที่นําไปสู่ความเป็นสากล ในแผนกลยุทธ์ของ
สํานักที่นําไปสูค่ วามเป็นสากล
สํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการให้ บ ริ ก าร
ในแผนงานการจัดการความรู้ ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบความรู้ด้าน
IT ตามมาตรฐานสากล โดยบริษัท ARIT ซึ่งเป็นบริษัทให้
คําปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
สถาบั น การศึ ก ษา ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นไอที
รวมถึง การฝึกอบรม ทั้งในด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้เข้ามา
นําเสนอระบบและการเตรียมการจัดตั้ง IT Certificate
Testing Center ของค่าย Certiport และ Pearson
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2555 และได้มีการประชาสัมพันธ์
การจัดสอบความรู้ด้าน IT ผ่านการจัดงาน IT Forum
เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ตใบเบิกทางสู่ AEC” เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2556
นอกจากนี้สํานักได้จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์สอบจัด
ระดับความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในแผนกลยุทธ์
ของสํานั ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับ
งบประมาณในการดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของบุคลากรสํานัก ซึ่งได้จัดอบรมระหว่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2556 โดยอาจารย์
ชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของ
สํานักในการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
2. สํานักควรมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
พันธกิจของสํานักด้านการทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันด้วย

สํานักได้จัดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน โดย
บุ ค ลากรของสํ า นั ก ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นการทํ า นุ
บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ส ถาบั น จั ด ขึ้ น เช่ น
งานครบรอบวันสถาปนาสถาบัน งานสงกรานต์ เป็นต้น
นอกจากนี้ สํ า นัก ได้ มีก ารดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ
ของสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง รั ก ษา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของสถาบั น ด้ ว ยการนํ า รู ป ภาพหรื อ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 10 จาก 94
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2554

การดําเนินงาน
เนื้อหาของ ประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนา ขึ้นบน
หน้าแรกของเว็บไซต์สถาบัน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
สํานักควรมีการรวมรวบสรุปผล หลังจากที่
ได้รับการพัฒนาแล้วให้เป็นรายงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาในองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม
2. แผนพัฒนาบุคลากรสํานักควรปรับ
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการความรู้ของสํานัก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. แผนการจัดการความรู้ของสํานักควร
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้และการประเมินความรู้ในแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาตามแผนจะต้องเป็นบุคลากรของสํานัก

2.สํานักควรมีการจัดทําผังรายชื่อของผู้มี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องต่าง ๆ ของบุคลากร
สํานักเพื่อการติดต่อประสานงานและให้
คําปรึกษา

สํานักได้มีการจัดทํารายงานการประเมินผลแผนพัฒนา
บุ ค ลากรและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลเสนอ
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
สํ า นั ก ได้ มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 เพื่ อ ปรั บ โครงการ/กิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ของสํานัก และได้
นําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักในการประชุม ครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว
การจั ด ทํา แผนการจั ด การความรู้ ของสํ า นั ก ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํ า นั ก ได้ กํ า หนดประเด็ น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ พร้อมทั้ง
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความรู้ ใ นแต่ ล ะ
ประเด็ น ในการที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็ น ที่ 2 การสนั บ สนุ น บุ ค ลากรของ
สถาบันให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
ประเด็นที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 4 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
สํานักได้จัดทําโครงการ ITC Guru ซึ่งเป็นโครงการที่
บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
แบ่งปันประสบการณ์ด้าน IT ต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft
Office, Window & Computer Hardware Web &
Graphic และ Network & Security ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน โดยประชาสัมพันธ์
รายชื่ อ บุ ค ลากรของสํ า นั ก ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 11 จาก 94
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2554

การดําเนินงาน
ประสบการณ์ด้าน IT ให้แก่บุคลากรของสถาบันได้
รับทราบผ่านทางจดหมายข่าวของสํานัก (iNews) ฉบับ
เดื อ นมี น าคม 2556 นอกจากนี้ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้
บุ ค ลากรที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ บริ ก ารหรื อ แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ สามารถ ติดต่อกับทีมงาน ITC Guru ได้ทาง
http://ics.nida.ac.th เมนู Message Board หรือทาง
e-Mail : itc@nida.ac.th

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สํ า นั ก ได้ จั ด ทํ า รายงานรายรั บ -รายจ่ า ย และการ
1. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับรายจ่าย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาด้าน IT ย้อนหลัง
รายรับ-รายจ่ายย้อนหลัง แนวโน้มการเพิ่มขึ้น
5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาสถานะทางการเงินของ
หรือลดลงของจํานวนนักศึกษา หรือค่าใช้จา่ ย
กองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี โดยนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
ต่อหัวด้าน IT ของนักศึกษา เพื่อความมั่นคง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีครั้งที่ 1/2556
ทางการเงินของสํานัก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.
สํานักได้นําระบบติดตามและประเมินผลการ
1. แนวปฏิบัติที่ดีควรเป็นที่ยอมรับโดย
ไปนํ าเสนอ ณ มหาวิ ทยาลั ย
หน่วยงานภายนอกสํานักหรือสถาบัน และควร ปฏิ บัติงาน (MES)
มีหลักฐานยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการ หอการค้า โดยในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยมีความสนใจ
และมีหนังสือตอบรับว่าสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้
นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ด้วย
2. สํานักบรรณสารการพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน
สถาบั น ได้ มี ห นั ง สื อ แสดงความสนใจที่ จ ะนํ า ระบบ
Helpdesk ซึ่งเป็นระบบย่อย ส่วนหนึ่งในระบบ MES
ไปใช้ในสํานัก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ติดตั้งระบบให้กับสํานักบรรณสารการพัฒนา
3.สํานักได้จัดทําโครงการ ITC SR (ITC Social
Responsibility) โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานขึ้ น เพื่ อ
ดําเนินการ และได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารสํานัก
และคณะทํ า งานไปแล้ ว จํ า นวน 2 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่
21 ม.ค.56 และวันที่ 2 พ.ค.56 โดยมีการจัดทําเอกสาร
และจัดทํา Product Catalog ของระบบที่อยู่ใน
โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ เ ผยแพร่ ใ น
งานไอทีฟอรัม ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 12 จาก 94
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
การดําเนินงาน
จากกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการในปี ในปีการศึกษา 2555 สํานักมีการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 2
ต่อไปควรตั้งค่าเป้าหมายของจํานวน
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจะต้องไม่น้อย ครั้ง ดังนี้
กว่าร้อยละ 60 ของจํานวนแบบสอบถามที่
- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2555 ครั้งทึ่ 2
ส่งไปทั้งหมด
เดือนเมษายน – กันยายน 2555 โดยวิธีการแจกแบบ
สํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการภายหลังการให้บริการ
แล้วเสร็จ จํานวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มา 321 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.25 และผู้รับบริการซึ่ง
เป็นนักศึกษา จํานวน 300 ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.33
- เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1
เดื อนตุล าคม 2555 – มีนาคม 2556 โดยวิธีการแจก
แบบสอบถามไปยั ง บุ ค ลากรผู้ รั บ บริ ก ารภายหลั ง การ
ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 175
ชุด และได้ แจกแบบสอบถามไปยังผู้รับบริการซึ่งเป็น
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไป จํ า นวน 800 ชุ ด ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา 678 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.75
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของงานบริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์สํานักได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสํารวจโดย
ให้ผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามผ่าน Google docs
ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการสํารวจ
ครั้งที่ 1
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. บุ ค ล า ก ร ข อ ง สํ า นั ก ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น สํานักควรพิจารณาทบทวนปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ในแผนปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมและ
โดยมีการประชุมระดมความคิดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สอดคล้องกับการดําเนินงานของสํานัก โดยบุคลากร
จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาสและภั ย คุ ก คาม (SWOT ทุกระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
Analysis)
2. สํ า นั ก มี แ ผนกลยุ ท ธ์ ข องสํ า นั ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น โดยกํ า หนด
เป้าหมายตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน
3. สํ า นั ก มี ก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ บุ ค ลากร
ภายในสํานักในรูปแบบ Top – down และเปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการระดมสมอง
เพื่อช่วยกันคิดในรูปแบบ Bottom – up
4. ผู้บริหารสํานักมีการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
อย่างสม่ําเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. มีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจําปีทุก 2 เดือน โดยผ่านที่
ประชุมผู้บริหารสํานัก และที่ประชุมบุคลากรของสํานัก รวมทั้งผ่านระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก
และระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (ICS)
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สํานักมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นการ
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
อย่างเป็นรูปธรรม
2. สํ า นั ก มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสํานักอย่างต่อเนื่อง
3. สํ า นั ก มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี
ศั ก ยภาพสู ง ได้ มี โ อกาสประสบความสํ า เร็ จ และ
ก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละรายโดยเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
2. มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากบุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลังจากการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
แล้ว 6-9 เดือน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการเข้ารับการพัฒนาตาม
แผนที่กําหนด
3. มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
กําหนดในแผน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป
4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพั ฒนาตนเองโดยมอบหมายให้เป็นวิทยากรและจั ดทํารายละเอียดหลักสูตร
ฝึกอบรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายในสถาบัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สํ า นั ก มี ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก และ ผู้บริหารควรมีนโยบายในการกระตุ้นให้บุคลากรมีการ
ผู้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาที่พบบ่อย
มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หา และ
กํา กั บดู แ ลติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก
ตามแผนที่ ว างไว้ ซึ่ ง ทํ า ให้ สํ า นั ก มี ผ ลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. สํานักมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน
IT ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สํานัก ระบบ ICS
จดหมายข่าวของสํานัก (iNews) จุลสารNIDA
KM: WISDOM for change เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
3. สํ า นั ก มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของสํานัก และนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจมาจัดทําเป็นแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ และแผนคุณภาพการให้บริการ
4. สํา นัก มี ก ารนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มา
ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานในระดับ
สํานักและสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น
การสํ า รวจความพึ ง พอใจโดยใช้ แ บบ
ประเมินผลออนไลน์
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบการจองใช้ทรัพยากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1) ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) เพื่อช่วยในด้าน
การบริ ห ารงานภายในสํ า นั ก เนื่ อ งจากช่ ว ยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถมอบหมายและติ ด ตามงานจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างต่อเนื่อง และลดระยะเวลาการติดตามงาน ทําให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถติ ด ตามหรื อ ตรวจสอบสถานะของงานหรื อ โครงการได้ ต ลอดเวลา
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักที่ชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
ส่งผลให้ บุคลากรของสํานักมีความมั่นใจในระบบการประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามหลั ก ธรรมาภิบาล
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2555 ในงานมหกรรม
Knowledge Forum and The Best Practice 55 ของสถาบัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 นอกจากนี้
สํานักบรรณสารการพั ฒนาซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายในสถาบันได้มีหนังสื อแสดงความสนใจที่จะนําระบบ
Helpdesk ซึ่งเป็นระบบย่อย ส่วนหนึ่งในระบบ MES ไปใช้ในสํานัก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ติดตั้งระบบให้กับสํานักบรรณสารการพัฒนา
2) ระบบการจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resevation System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรส่ ว นกลางเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น สนามกี ฬ า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรถยนต์ส่วนกลาง ทําให้สถาบันลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วทั้งผู้ใช้บริการ และเจ้าของหน่วยงานทรัพยากร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2556 ในงานมหกรรม Knowledge Forum and The
Best Practice 56 ของสถาบัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สํ านั กมี ร ะบบสารสนเทศ ที่ ส ามารถนํ าข้ อมู ล ไป
ใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการ
บริ ห ารและการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เช่น ระบบ MIS ระบบ BI
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. มีการจัดทําข้อมูลสถิติเปรียบเทียบข้อมูลรายรับและรายจ่ายย้อนหลังของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานัก
2. มีการนําเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีจํานวนหนึ่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายการลงทุนระดับ
สถาบันเป็นผู้ดูแล และคณะกรรมการนโยบายการลงทุนระดับสถาบัน ตามคําสั่งสถาบันที่ 954/2553 ลง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้เห็นชอบให้นําเงินดังกล่าวไปลงทุนกับ 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุ น ทหารไทย จํ ากั ด และ 2) บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุน กสิ ก รไทย จํ ากั ด เพื่อ ดูแ ล
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สํานักมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสํานัก ซึ่งมีผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นบุคลากรจากกลุ่ม
งานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ/ตั ว บ่ ง ชี้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
2. สํานักมีระบบสารสนเทศในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) ระบบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES)
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของ
การปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับสํานัก ไปจนถึงระดับสถาบัน และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอน
การดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ ร ะดับ การวางแผน การปฏิ บัติ ง านประจํ า การตรวจสอบประเมิ น ตลอดจนถึ ง
การปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่
- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) เป็นระบบที่ให้
บุคลากรของสํานักทุกระดับใช้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประกันคุณภาพการให้บริการของแต่ละ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กลุ่มงาน และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ในองค์ประกอบที่10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้
การจองใช้ทรัพยากรส่วนกลางของสถาบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันเกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่น ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักได้กําหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
สํานักได้นําเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการสํารวจ
โดยวิธีการส่งแบบสํารวจ Online ไปยัง
ผู้รับบริการ ซึ่งสามารถประมวลผลจากการสํารวจได้ทันที

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
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)
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554 – 2557) ของสํานัก ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน โดยสํานักได้จัดโครงการสัมมนาประจําปี 2554 เรื่อง การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานัก ปี 2554 – 2557 (สกอ.1.1-1.1) ซึ่งเป็นการระดมความคิดจาก
บุคลากรภายในสํานัก ในการพิจารณาทบทวน/ปรับวิสัยทัศน์ของสํานัก และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานัก (สกอ.1.1-1.2) ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ของสํานักมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551 – 2565 ของสถาบัน (สกอ.1.1-1.3) ซึ่งเป็นแผนที่มีหลักการอยู่บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในสถาบัน และสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 – 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551 – 2554
นอกจากนี้ สํานักได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานัก โดยจัดสัมมนาประจําปี 2556 เรื่อง การจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
(สกอ.1.1-1.4) เพื่อทบทวนและระดมความคิดจากบุคลากรทุกคนในทุกกลุ่มงานในการร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก รวมทั้ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น อั น อาจทํ า ให้ ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อจะได้จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับต่อไป และจะนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักในเดือนกันยายน 2556 ตลอดจนได้นําเสนอรายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สารสนเทศ ปี ง บประมาณ 2557 – 2560 (สกอ.1.1-1.5) ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก (สกอ.1.1-1.6)
เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานัก และที่ประชุมผู้บริหารสํานักในการประชุมครั้งพิเศษ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (สกอ.1.1-1.7) ได้มีการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี 2556 –
2560 ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ร ะยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของสถาบัน โดยนําข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการระดมความคิดของบุคลากรสํานักมา
จัดทําเป็นแผนงาน/โครงการ ในแผนกลยุทธ์ของสํานัก (สกอ.1.1-1.8)
;

เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
สํานักได้นําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานัก (สกอ.1.1-2.1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ไปดําเนินการถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของสํานัก โดยการจัดประชุม
บุ ค ลากรสํ า นั ก เพื่ อ ชี้ แ จงทํ า ความเข้ า ใจกั บ บุ ค ลากรถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนกลยุ ท ธ์ 4 ปี ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนด
เป้าหมายในการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน (สกอ.1.1-2.2)
; เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตาม
พันธกิจของสํานัก
สํ า นั ก ได้ นํ า เป้ า ประสงค์ ข องสํ า นั ก มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการจั ด ทํ า แผนที่ ก ลยุ ท ธ์ (สกอ.1.1-3.1)
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 เป้าหมายสูงสุดของสถาบัน (Ultimate Goal) คือ เพื่อสนับสนุนการดําเนินพันธกิจ
ของสถาบัน โดยให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 2 ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) คือ 1) ผู้บริหาร บุคลากรมีศักยภาพ ทักษะ และความ
ตระหนั ก ในการใช้เ ทคโนโลยี 2) นักศึ ก ษามี ทัก ษะและสามารถใช้ เทคโนโลยีใ นการค้ น คว้า ศึ ก ษาวิจั ย
3) ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ และการรับบริการต่าง ๆ ของสถาบัน 4) บริษัทผู้
ให้บริการมีคุณภาพและสามารถส่งมอบบริการหรือสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาบัน
มิติที่ 3 กระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของสํานัก ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อเพิ่ม ศั กยภาพในการพัฒนาสถาบั น 3) ยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิท ธิภาพการบริ หารจัดการและการ
ให้บริการ และ 4) ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน IT ให้กับหน่วยงานภายนอกรับรู้
มิติที่ 4 ทรัพยากรองค์การ (Resource) ประกอบด้วย 1) มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของ
การทํางาน การให้บริการวิชาการ และการหารายได้ 2) มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง และมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี 3) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ 4) มี ร ะบบและกลไกทางการเงิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สํานักได้จัดทําแผนที่กลยุทธ์โดยกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) และ
เป้าหมายตัวชี้วัด (Target) ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) และแปลงแผนกลยุทธ์ 4 ปี เป็นแผนปฏิบตั ิ
งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ. 1.1-3.2) ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 งานที่ ต้ อ ง
ดําเนินการเป็นปกติ และส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
เพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุพันธกิจของสํานัก
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักได้กําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานักไว้อย่างชัดเจน
(สกอ.1.1– 4.1) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.1.1-4.2) ซึ่งมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ของสํานัก
ที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
;

เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานัก
สํานักมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานัก (สกอ.1.1-5.1)
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตามพั น ธกิ จ ของสํ า นั ก มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และระยะเวลาใน
การดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น แนวทางการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ง านภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของสํานัก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.1.1-5.2) นอกจากนี้ผู้บริหารสํานักได้มีการลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.1.1-5.3)
และได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (สกอ.1.1-5.4) เพื่อรายงานต่อสถาบันโดยผ่านกองแผนงาน ตามที่ให้คํารับรองไว้
;
เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก หรือที่ประชุมสํานักเพื่อพิจารณา
สํานักมีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554,
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555, ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555) (สกอ.1.1-6.1)
และได้รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี รอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ตามลําดับ (สกอ.1.1-6.2 และ สกอ.1.1-6.3)
; เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารสํานัก และ ที่ประชุมสูงสุดของสํานัก เพื่อพิจารณา
สํ า นัก มี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ โ ดยการเปรี ย บเทีย บผลของตั วบ่ ง ชี้ก าร
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย โดยจัดทํารายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) และการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 (สกอ.1.1-7.1)
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 (สกอ.1.1-7.2)
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; เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมสูงสุด
ของสํานัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
1. สํานักมีการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักไปทบทวน
เพื่อปรับปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิบัติการประจําปี ในระหว่ างการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 และการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
- การปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 สําหรับตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานั้น ๆ
เข้าใช้งานในระบบ e-Learning จาก “มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75” เป็น “อัตราส่วนของจํานวนวิชาที่มีผู้
เข้าใช้งานต่อจํานวนรายวิชาทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75” (สกอ.1.1-8.1)
- การปรับแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยปรับแก้กิจกรรม เป้าประสงค์
ของกิจกรรมและตัวชี้วัดของ หน่วย e-Learning จาก “ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ” เป็น “ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ” โดยให้มีการประเมินเฉพาะอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 (สกอ.1.1-8.2)
2. สํานักได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรของสํานัก ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
เพื่อพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557- 2560 (สกอ.1.1-8.3)
ซึ่งการสัมมนาดังกล่ าว มีการพิ จารณาทบทวนปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสํานัก
และผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก รวมทั้งได้มีการนําเสนอโครงการ/กิจกรรมของสํานักเพิ่มเติม (สกอ.1.18.4)
3. สํานักมีการประชุมผู้บริหารสํานัก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (สกอ.1.1-8.5) เพื่อพิจารณา
ปรับแผนกลยุทธ์ของสํานัก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) และระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (สกอ.1.1-8.6) รวมทั้งได้นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักในการประชุมครั้งต่าง ๆ มาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนกลยุทธ์ของสํานัก
และจะนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักพิจารณาในเดือนกันยายน 2556
ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
8 ข้อ
8 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
7 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ
8 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
4 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

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
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สกอ.1.1-1.4 โครงการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
สํานักทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2560
สกอ.1.1-1.5 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สกอ.1.1-1.6 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556
สกอ.1.1-1.7 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2556
สกอ.1.1-1.8 แผนกลยุทธ์ของสํานักที่ปรับใหม่ประจําปี 2556 – 2560
สกอ.1.1-2.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสํานัก
สกอ.1.1-2.2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2554
สกอ.1.1-3.1 ภาพแสดงแผนที่กลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สกอ.1.1-3.2 แผนปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.1.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-2.1
สกอ.1.1-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.2
สกอ.1.1-5.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-3.2
สกอ.1.1-5.2 รายงานผลการติดตามผลตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
สกอ.1.1-5.3 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.1.1-5.4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
สกอ.1.1-6.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2554,
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555, ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555)
สกอ.1.1-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2555
สกอ.1.1-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
สกอ.1.1-7.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555
สกอ.1.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.3
สกอ.1.1-8.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-6.3
สกอ.1.1-8.2 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2556
สกอ.1.1-8.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.4
สกอ.1.1-8.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.1.1-1.5
สกอ.1.1-8.5 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2556
สกอ.1.1-8.6 แผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2556– 2565) ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
; เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สํานักมีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณาประกอบการ
วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ซึ่งเป็นแผนหลักสําหรับใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปี ประกอบด้วย
1. แผนกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ์
และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (พ.ศ. 2551-2565) ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกล่าว
บุคลากรของสํานักทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนโดยเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากรหรือคน ด้านระบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน และได้นําข้อมูล
เชิ งประจั กษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องมาประกอบการจั ดทํา แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นบริห ารทรัพ ยากรบุค คล สถาบัน บัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านอัตรากําลัง สวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ ความจําเป็นในการฝึกอบรม ช่องว่างสมรรถนะ ความพึงพอใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (สกอ.2.4-1.1)
2. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) และแผนการจัดการความรู้
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556
สํานักได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันและสํานัก
ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552-2555
(สกอ.2.4-1.2) และมีการแปลงแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการกําหนด
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 24 จาก 94
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (สกอ. 2.4-1.3) ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักแล้ว (สกอ.2.4-1.4)
3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้
บุคลากรในสํานักสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ซึ่งเชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะส่วนบุคคล โดยบุคลากร
และผู้บังคั บ บัญชาได้ ร่ว มกันวิเคราะห์ หาความจําเป็น นอกจากนี้ สํ านักได้ กํา หนดสมรรถนะตามหน้ า ที่
(Functional Competency) ของทุกกลุ่มงานไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางานของบุคลากรที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
กลุ่ มงานสามารถเข้ารับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง (สกอ.2.4-1.5) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักแล้ว (สกอ.2.4-1.6)
4. แผนการจั ด การความรู้ สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกสํานัก
ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทํางาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น
(สกอ.2.4-1.7)
5. แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ปีงบประมาณ 2554-2557 โดยทําการวิเคราะห์อัตรากําลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งพิจารณาจากภารกิจและปริมาณงาน ตลอดจนข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากร
สายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 4 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสํานัก และกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
การพัฒนางานประจํา (สกอ.2.4-1.8) ทั้งนี้ สํานักได้รับอนุมั ติกรอบตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ ย วชาญเฉพาะ และกรอบตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554-2557 (สกอ.2.4-1.9)
เพื่อกําหนดเป็นเส้นทางเดินของตําแหน่ง (Career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
;
เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับ
อนุมัติจากสถาบัน โดยดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ ย วชาญเฉพาะและตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไปให้ ดํ า รงตํา แหน่ ง ว่า ง พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.1) โดยในปี
การศึกษา 2555 สํานักได้สรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จํานวน 1 ราย ซึ่งมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง รวมทั้งความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีประกาศสถาบันฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว (สกอ.2.4-2.2)
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2.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีรูปแบบชัดเจน
ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการ
สํานัก (สกอ.2.4-2.3)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร
(สกอ.2.4-2.4)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหน่งเลขานุการสํานัก
(สกอ.2.4-2.5) หัวหน้ากลุ่มงาน (สกอ.2.4-2.6) และผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.7)
2.3 สํานักมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System)
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถมอบหมายงานและติ ด ตามงานของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และสามารถนําข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสํานักได้อย่างชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ (สกอ.2.4-2.8) โดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.9) ได้นําเสนอที่ประชุมบุคลากรของสํานัก และเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-2.10)
2.4 สํ า นั ก มี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ตามประกาศสถาบั น ฯ
เรื่องหลักประกันอัตราจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญา
จ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 (สกอ.2.4-2.11) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จํานวน 7 ราย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 ราย ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย และตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย (สกอ.2.4-2.12)
2.5 สํานักมีการวิเคราะห์และประเมินค่างาน จํานวน 2 ตําแหน่ง คือ 1) นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนระดับปฏิบัติการ เพื่อขอเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับชํานาญการ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ เพื่อปรับวุฒิจากปริญญาตรี เป็นปริญญาโท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (สกอ.2.4-2.13)
2.6 สํานักมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนา
รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของสํ า นั ก ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ขี ด ความสามารถตามสมรรถนะโดยผ่ า น
กระบวนการพัฒนาและการจัดการความรู้ โดยในปีงบประมาณ 2555 บุคลากรของสํานักได้เข้ารับการอบรม
ในหลั ก สู ต รต่า ง ๆ ตามที่ส ถาบั น และสํ า นั ก กํ า หนดไว้ ใ นแผนพัฒ นาบุ ค ลากรและแผนพั ฒ นารายบุ ค คล
(สกอ.2.4-2.14) โดยผู้บังคับบัญชาจะมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นรายบุคคล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบติดตามประเมินผลเป็นรายบุคคล และกําหนดให้เป็น
ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นประจํ า ปี ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ด้ ว ย
(สกอ.2.4-2.15)
2.7 สํ า นั ก มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปตามแผนและเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของอาชี พ
(Career
path) เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมที่จ ะพั ฒนาตนเอง และพั ฒนาทั กษะด้านการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย และโครงการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเทคนิค
ในการเขียนเอกสารคู่มือการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ
สํานักในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตามเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career path)
(สกอ.2.4-2.16)
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2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่บุคลากรของสํานัก เพื่อรองรับ
การก้าวไปสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลั ยระดับโลกของสถาบันและยกระดับการให้ บริการแก่ผู้รับบริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2555 (สกอ.2.4-2.17)
3. โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดและการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่
5 – 6 กรกฎาคม 25556 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ (สกอ.2.4-2.18)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
บุคลากรของสํานัก โดยได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากการให้บริการของสถาบัน และสํานัก พร้อมทั้งสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางาน ดังนี้
4.2.6
ระบบการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานและนโยบายการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร
- โครงการเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรสถาบัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคลากรที่มีบุตรและ
ต้องดูแลในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีบุคลากรของสํานักเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ราย (สกอ.2.4-3.1)
- โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี 2555 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของสถาบันได้คัดเลือก
โรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นผู้ดําเนินการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีบุคลากรของสํานัก
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 22 ราย (สกอ.2.4-3.2)
- โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจําปี 2555 โดยคณะกรรมการสวัสดิการของสถาบันได้
คัดเลือกบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้เป็นผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในการตรวจสุขภาพตามคลีนิคนอกเวลาราชการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
(สกอ.2.4-3.3)
- เงินสวัสดิการค่าครองชีพและค่าอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรของสํานักผู้มีเงินเดือนน้อย
(สกอ.2.4-3.4)
- เงินสวัสดิการของบุคลากรในสํานัก ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือค่าทําศพกรณีบุคลากร
เสียชีวิตหรือคู่สมรสของบุคลากรเสียชีวิต หรือบิดามารดาของบุคลากรเสียชีวิต (สกอ.2.4-3.5)
- เงินสมนาคุณผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรจะได้รับเงินสมนาคุณตามตําแหน่ง
ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น เดื อ น และตามผลการประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
ของเงินเดือน (สกอ.2.4-3.6)
- เงินสนับสนุนการสัมมนาประจําปีสําหรับบุคลากรในสํานัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านภายในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ (สกอ.2.4-3.7)
- การจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสํานัก เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสถานที่ทํางานให้น่าอยู่
(สกอ.2.4-3.8)
4.2.7
ระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
สํ า นั ก มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตามประกาศสถาบันฯเรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4-3.9) ซึ่งมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ 2 โครงการดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
จัดทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และสร้างแรงจูงใจ
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ให้บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการให้เงินรางวัลแก่บุคลากร
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
2.2
โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสถาบันในการยกระดับ
การให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในการก้าว
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยมอบค่าตอบแทนพิเศษติดต่อกัน 60 เดือน สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีผลคะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรของสํานัก
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน 1 ราย
3. การจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสและแสดง
ความคิ ด เห็ น และร่ ว มมื อ ในการทํ า งานมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทางระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนาร่วมกัน
ได้แก่
- ระบบการสื่อสารภายในสํานัก (สกอ.2.4-3.10)
- ระบบมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-3.11)
- การประชุมบุคลากรสํานัก (สกอ.2.4-3.12)
- การประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ.2.4-3.13)
- โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (สกอ.2.4-3.14)
- ระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (สกอ.2.4-3.15)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากบุคลากรเป็นรายบุคคลภายหลังจาก
การเข้ารับการพัฒนาตนเองแล้ว 6-9 เดือน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องรายงานผลการนําความรู้จากการพัฒนา
ตนเองไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยผู้บังคับบัญชา
(สกอ.2.4-4.1) ทั้งนี้ นอกจากการติดตามผลจากการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลแล้ว สํานักยังมีการติดตามผล
โดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามผล ผ่านกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
ได้แก่ 1) การอบรม/สัมมนา (By Training) 2) การปฏิบัติงานจริงในที่ทํางาน (By Doing) และ
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (By Sharing) โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ ที่ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสํานัก (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 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ มีหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมในการประกอบอาชีพ และยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน (สกอ.2.4-5.1)
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2. มีคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และคณะกรรมการดํ าเนิ นงานตามจรรยาบรรณบุ คลากรสายสนั บสนุ น สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร์
ซึ่งมีหน้าที่กํากับติ ดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง (สกอ.2.4-5.2)
3. มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง เช่น
3.1 การประเมินผลการทดลองงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน
โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรมและคุณธรรมไว้ในแบบประเมินด้วยหากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
การประเมินในส่วนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการหยุดการพิจารณา (สกอ.2.4-5.3 และ สกอ.2.4-5.4)
3.2 มีช่องทางให้มีการร้องเรียน เช่น
- http://itc.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.5)
- www.facebook.com/nida.itc (สกอ.2.4-5.6)
- e-Mail : itcadmin@ics.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.7)
- Twitter : https://twitter.com/itc_nida (สกอ.2.4-5.8)
- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.2.4-5.9)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การประเมินความสําเร็จของแผนได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดรายโครงการที่กําหนดไว้ ซึ่งสํานัก
มีผลการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกโครงการ
1.2 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหรือการพัฒนา โดยติดตามผลการนําความรู้
และทักษะไปใช้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือพัฒนา 6 – 9 เดือน จากผลการดําเนินงานปรากฏว่า
บุคลากรของสํานักที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาได้มีการรายงานผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การฝึ ก อบรมหรื อ พั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น
โดยผู้บังคับบัญชา เช่น
1. งานระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Windows Server 2008 Admin
สามารถนํ าความรู้ที่ได้รับมาช่วยในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แ ม่ ข่ายสารสนเทศของสถาบัน
ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนนําความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมมาช่วยในการ
ทํา Policy บน Active Directory และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร Wireless Controller
Management ไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของสถาบัน
ให้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพ ช่วยทําให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
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2. งานกราฟฟิค
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Ilustrator CS6 for Techniques สามารถนํา
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยในการทํางานด้านกราฟฟิคมาเพิ่มทักษะในการดูแล
เว็บไซต์ของสํานักและสถาบัน และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น
3. งานบริการคอมพิวเตอร์
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel 2010 (Advance)
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการตรวจข้อสอบเข้าศึกษาของสถาบัน
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้จากหลักสูตร ASP.NET ไปปรับใช้กับการ
ดูแลระบบที่ใช้ภาษา ASP.NET ในการพัฒนา ทําให้มีความเข้าใจภาษาที่ใช้ในการพัฒนา สามารถดูแลระบบ
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
5. ทักษะที่จําเป็นอื่น ๆ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2013 สามารถ
นํ า ความรู้ แ ละเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมมาพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการนํ า เสนอด้ ว ย PowerPoint
Presentation อีกทั้งยังสามารถผนวกเข้ากับความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพูด
และการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพที่สํานักจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนําเสนอของบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การนําเสนอคู่มือหรือโครงการของบุคลากรสํานัก การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น
1.3 การพัฒนาตนเองและความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- บุคลากรของสํานักได้จัดทําผลงานเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย
- บุ ค ลากรของสํ า นั ก เป็ น วิ ท ยากรในโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รทางด้ า นไอที
ตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของสถาบัน รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
สถาบัน จํานวน 5 ราย
1.4 มีการนําตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี (สกอ.2.4-6.1) โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมบุคลากรของสํานัก (สกอ.2.4-6.2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว (สกอ.2.4-6.3)
2. แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
บุคลากรของสํานักได้เข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ตามสมรรถนะและรูปแบบของ
การพัฒนาตามที่กําหนดไว้ในแผนครบทุกราย (สกอ.2.4-6.4)
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก ได้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2555 แล้ ว
(สกอ.2.4-6.5)
3. แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สํานักมีการดําเนินโครงการตามแผนงานที่กําหนดไว้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํากิจกรรม
ร่วมกันทุกโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 แล้ว (สกอ.2.4-6.6)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไป
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการความรู้ของสํานัก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานัก ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะ
ส่วนบุคคล และ 3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ซึ่งบุคลากรแต่ละรายสามารถที่จะ
เลื อ กการพั ฒ นาสมรรถนะได้ ต ามความต้ อ งการ โดยได้ ป รั บ รู ป แบบของการพั ฒ นาตนเอง ในปี 2556
เป็น 3 รูปแบบได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) ผู้บังคับบัญชาสอนงาน (สกอ.2.4-7.1)
และได้มีการดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก (สกอ.2.4-7.2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.2.4-7.3)
และที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานัก (สกอ.2.4-7.4)
ทั้งนี้ สํานักได้มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามที่ กํ า หนดในแผน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในปี ต่ อ ไป
เช่น การสํารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สกอ.2.4-7.5) การจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย (สกอ.2.4-7.6) และโครงการอบรม
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเทคนิคในการเขียนเอกสารคู่มือการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น (สกอ.2.4-7.7) เป็นต้น
ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
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
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

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 แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรระยะ 3 ปี (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555-2557) สํ า นั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สกอ.2.4-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2555
สกอ.2.4-1.5 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สกอ.2.4-1.6 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-1.4
สกอ.2.4-1.7 แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.2.4-1.8 แผนอัตรากําลัง 4 ปี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557
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สกอ.2.4-1.9
สกอ.2.4-2.1
สกอ.2.4-2.2
สกอ.2.4-2.3
สกอ.2.4-2.4
สกอ.2.4-2.5
สกอ.2.4-2.6
สกอ.2.4-2.7
สกอ.2.4-2.8
สกอ.2.4-2.9
สกอ.2.4-2.10
สกอ.2.4-2.11
สกอ.2.4-2.12
สกอ.2.4-2.13
สกอ.2.4-2.14
สกอ.2.4-2.15
สกอ.2.4-2.16
สกอ.2.4-2.17
สกอ.2.4-2.18
สกอ.2.4-3.1
สกอ.2.4-3.2
สกอ.2.4-3.3
สกอ.2.4-3.4
สกอ.2.4-3.5
สกอ.2.4-3.6
สกอ.2.4-3.7
สกอ.2.4-3.8
สกอ.2.4-3.9
สกอ.2.4-3.10

หนังสือเลขที่ ศธ.0526.01/บค. ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งมติสภาสถาบันฯ
เรื่องการอนุมัติกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไป
ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งว่าง พ.ศ. 2554
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายอํานวยการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2554
ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักประกันอัตราจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลอง
งานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2
บันทึกแจ้งรายชื่อพนักงานสถาบันที่ต่อสัญญาจ้างในปี พ.ศ.2555-2556
คําสั่งสถาบันฯ ที่ 462/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิพนักงาน
สถาบัน สายสนับสนุน สั่งการ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2556
เอกสารสรุ ป รายงานการเข้ า ไปการอบรมของบุ ค ลากรสํ า นั ก ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2555
แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของจากการเข้ารับการอบรม
เอกสารโครงการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย และโครงการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและ
เทคนิคในการเขียนเอกสารคู่มือการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสํานัก
โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดและการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารส่งรายชื่อบุคลากรของสํานักเข้าร่วมโครงการเลี้ยงดูบุตร
เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี 2555
เอกสารแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวจํานวน 2 ราย
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสํานัก
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
(ฉบับที่ 5)
ใช้เอกสารร่วมกับ 2.4-3.5
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของสํานัก
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS ของสํานัก
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สกอ.2.4-3.11 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ MES
สกอ.2.4-3.12 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 ธ.ค. 2555,
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 มี.ค. 2556, ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
สกอ.2.4-3.13 รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานการจั ด การความรู้ ร ะดั บ สํ า นั ก จํ า นวน 3 ครั้ ง
(ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 12 ต.ค. 2555, ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 ก.พ. 2556 และครั้งที่
2/2556 วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
สกอ.2.4-3.14 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2556
สกอ.2.4-3.15 เอกสารแสดงหน้าจอระบบ ICS
สกอ.2.4-4.1 แบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเข้ารับการพัฒนา ปีงบประมาณ 2555
สกอ.2.4-4.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.13
สกอ.2.4-4.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.2.4-3.12
สกอ.2.4-5.1 ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น ฯ ว่ า ด้ ว ย จรรยาบรรณบุ ค ลากรสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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 เอกสารแสดงหน้าจอ www.facebook.com/nida.itc
สกอ.2.4-5.7 เอกสารแสดงหน้าจอ e- mail
สกอ.2.4-5.8 เอกสารแสดงหน้าจอ Twitter
สกอ.2.4-5.9 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สกอ.2.4-6.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
สกอ.2.4-6.2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 ธค. 2554
สกอ.2.4-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555
สกอ.2.4-6.4 เอกสารรายงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
สกอ.2.4-6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555
สกอ.2.4-6.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนารายบุคคล
สกอ.2.4-7.2 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555
สกอ.2.4-7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555
สกอ.2.4-7.4 รายงานการประชุม คณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556
สกอ.2.4-7.5 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สกอ.2.4-7.6 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย
สกอ.2.4-7.7 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเทคนิค
ในการเขียนเอกสารคู่มือการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
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องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผู้บริหารทุกระดับของสํานัก
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
;
เกณฑ์มาตรฐาน 1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ได้ รั บ การชี้ แ จงและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
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
คนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักที่ส อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ซึ่งได้มีการจั ดสั มมนาบุ คลากรประจําปี เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํ านั ก ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2557 (สกอ.7.1-2.1) และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว โดยจัดสัมมนาประจําปี 2556
เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2560 (สกอ.7.1-2.2)
เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างผู้บริหารสํานักและบุคลากรของสํานัก ในการพิจารณาทบทวนปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของสํานัก เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
สํานัก มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-2.3) แผนการจัดการ
ความรู้ระดับสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-2.4) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-2.5) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-2.6)
เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักเป็นไปตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้นผู้บริหารสํานักได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) (สกอ.7.1-2.7) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สกอ.7.1-2.8) เพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสํานักที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ
นํามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานและการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ (สกอ.7.1-2.9) โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนาระบบมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES: Monitoring & Evaluation System) (สกอ.7.1-2.10) เพื่อช่วยในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก และนําไปเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเพื่อพิจารณาความดีความชอบประจําปีด้วย นอกจากนี้ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ต่ า ง ๆ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(สกอ.7.1-2.11)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก
ผู้บริหารมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ของสํ า นั ก โดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารประจํา
สํ า นั ก (สกอ.7.1-3.1) ที่ ป ระชุ ม คณะทํ า งานการจั ด การความรู้ ร ะดั บ สํ า นั ก (สกอ.7.1-3.2) ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก (สกอ.7.1-3.3) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสํานัก (สกอ.7.1-3.4) เป็นต้น และได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-3.5) พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินงานตาม
แผนให้บุคลากรของสํานักทราบในที่ประชุมบุคลากรสํานัก (สกอ.7.1-3.6)
นอกจากนี้ ผู้บริหารสํานักได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
ผ่านทางระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และมอบหมายงานระหว่างผู้บริหารระดับต่าง ๆ
และบุ ค ลากรของสํ า นั ก ได้ เ ป็ น รายบุ ค คล ตลอดจนสามารถติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดํ า เนิ น งานได้
อย่างต่อเนื่องด้วย (สกอ.7.1-3.7)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้บริหารสํานักสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก มี ก ารบริ ห ารงานโดยการใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรของสํานัก (สกอ.7.1-4.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานชุดต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (สกอ.7.1-4.2) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (สกอ.7.1-4.3) คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส (สกอ.7.1-4.4) เป็นต้น
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้บริหารสํานักมีการดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแก่หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมทั้งมีการกํากับและตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การมอบอํานาจให้เลขานุการ
สํานัก/หัวหน้ากลุ่มงาน พิจารณาอนุมัติการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นงานประจําของสํานัก การมอบ
อํานาจแก่ผู้บริหารระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันแทน การมอบอํานาจให้
เลขานุ ก ารสํ า นั ก เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารลาของบุ ค ลากรในสํ า นั ก การมอบอํ า นาจให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในกลุ่มงาน การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
เลขานุ ก ารสํ า นั ก เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ โดยเป็ น การกระจายอํ า นาจตามโครงสร้ า งการบริ ห ารงานของสํ า นั ก
(สกอ.7.1-4.5)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้บริหารสํานักถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารสํานักและหัวหน้ากลุ่มงาน มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการสอนงานที่หน้างาน
เช่น การจัดอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานัก โดย ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสัมมนาประจําปี 2556
ให้กับบุคลากรสํานัก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ของสํานัก (สกอ.7.1-5.1) การถ่ายทอดความรู้จากหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และหัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ร่วมงานในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (สกอ.7.1-5.3 และสกอ.7.1-5.3)
เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก ในระดั บ ต่ า ง ๆ มี ก ารนํ า หลั ก การจั ด การความรู้ ม าใช้ เ พื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้บุคลากรที่มีความรู้
ประสบการณ์ใ นด้ านต่าง ๆ มาแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เพื่อนร่ วมงานด้วยกัน (สกอ.7.1-5.4)
การอนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น (สกอ.7.1-5.5)
เป็นต้น
;
เกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้บริหารสํานักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารสํานักบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสํานักให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก 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. 2556 (สกอ.7.1-6.2) แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-6.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-6.4) และมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักระหว่างอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานัก (สกอ.7.1-6.5) รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยผ่านที่ประชุมต่างๆ ของสํานัก (สกอ.7.1-6.6) โดยสํานักมี
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ (สกอ.7.1-6.7) และมีการรายงานผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-6.8)
1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
โดยสํานักได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ดําเนินงานตามโครงการที่สํานักรับผิดชอบ
โดยจัดให้มีการประมูลให้ได้ราคาที่ต่ําเป็นการประหยัด ตรงตามความต้องการของสถาบัน สามารถควบคุมการ
ดํ าเนิ นงานให้เ ป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด (สกอ.7.1-6.9) มีการใช้ทรัพยากรให้เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน (สกอ.7.1-6.10) เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ
สําหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
ระบบสารสนเทศด้านบริการ
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น
1.3 หลักตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสํานักใช้หลักตอบสนองในการบริหารงาน
โดยสํ า นั ก มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง สํานักได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดงานบริการของสํานักโดยมีการ
กําหนดระดับความยาก – ง่าย ของงานที่รับผิดชอบ (สกอ.7.1-6.11) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานภายใน
กรอบเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation
System) (สกอ.7.1-6.12) เป็นระบบที่ทําให้บุคลากรสามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับบริการได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารรับทราบระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปริมาณงาน และระบบยังช่วยในการออกชุดแบบสอบถาม
(สกอ.7.1-6.13) ให้ผู้รับบริการประเมินหลังการให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งทําให้ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจาก
ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนําแบบสอบถามดังกล่าวมาประมวลผลจัดทําเป็นรายงานความพึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ งานบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสํ า นั ก ปี ล ะ 2 ครั้ ง (สกอ.7.1-6.14)
พร้ อ มทั้ ง รายงานต่ อ คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นางานบริ ก าร
ให้ดียิ่งขึ้น
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยผู้บริหารและบุคลากรยึด
หลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก Social Responsibility โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น สํานักได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมจํานวน
2 โครงการ คือ 1) โครงการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Socail Media สําหรับการประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 รุ่น (สกอ.7.1-6.15) 2) โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมการจัดทําเอกสารด้วย
Microsoft Word 2010 และการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel
2010 เบื้องต้น จํานวน 2 รุ่น (สกอ.7.1-6.16) ให้แก่ หน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถาบัน
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม IT Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ตใบเบิกทางสู่ AEC” ให้แก่ นักศึกษา
บุคลากรของสถาบัน และบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา (สกอ.7.1-6.17)
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1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยสํานักได้มี
การบริหารงานของสํานักเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ของสถาบัน (สกอ.7.1-6.18) อีกทั้งสํานักยัง
เปิดโอกาสให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ได้แก่
คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1- 6.19) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1- 6.20)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก (สกอ.7.1- 6.21) และมีการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1- 6.22) เป็นต้น รวมทั้งมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสํานักในสื่อหลายช่องทาง เช่น การนําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสํานัก
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก ลงในเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.7.1- 6.23) อีกทั้งมีระบบเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลราคาหรือประกวดราคาพัสดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
(สกอ.7.1-6.24)
1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารมีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา การบริหารมีตัวแทนของประชาคม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในระดับวางแผนการบริหาร รวมถึงมีเวทีแสดงความคิดเห็น โดยสํานักมีการ
บริหารโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสํานัก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภายใน
และภายนอกสํานัก นอกจากนี้สํานักยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารงาน อาทิ
คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดําเนินการ
กิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร และมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรและนักศึกษา โดยจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และนํา
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาจัดทําเป็นแผนปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น (สกอ.7.1- 6.25 และสกอ.7.1- 6.26) ตลอดจนสํานักมีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามา
สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น
- http://itc.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.27)
- www.facebook.com/nida.itc (สกอ.7.1-6.28)
- e-Mail : itcadmin@ics.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.29)
- Twitter : https://twitter.com/itc_nida (สกอ.7.1-6.30)
- แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรายบุคคล (สกอ.7.1-6.31)
1.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผู้บริหารสํานักมีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรสํานัก โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ รวมถึงการเสริมอํานาจให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติต่างๆ โดยสํานักได้มี
การมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีการกระจายอํานาจตามโครงสร้างของสํานัก
(สกอ.7.1-6.32) โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานมีอํานาจในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การดูแลพัสดุครุภัณฑ์ และการจัดพื้นที่ในการทํางานของแต่ละกลุ่มงาน
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1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสํานักมีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนคณะ/สํานัก ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยยึดหลักความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และมีมาตรฐานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกกลุ่ม โดยผู้บริหารสํานักได้ใช้อํานาจตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในการดํ าเนินการแทนอธิการบดีเกี่ ยวกับการให้บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน เช่น การลงนามในสัญญาว่าจ้าง การยื่นข้อเสนอโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เป็นต้น (สกอ.7.1-6.33) และได้มีการกําหนดขั้นตอน และประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วภายในสถาบั น ผ่ า นทาง
ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (ICS) เช่น สํานักได้กําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการด้านงาน
บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และสถาบั น ได้ อ อกประกาศเพื่ อ ให้ ค ณะ/สํ า นั ก รั บ ทราบมาตรฐานดั ง กล่ า ว
(สกอ.7.1-6.34) นอกจากนี้บุคลากรของสํานักยังได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.7.1-6.35)
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 และผู้
ต้องการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น มีห้องละหมาด มีทางลาด สถานที่จอดรถ และห้องน้ําสําหรับผู้พิการ นอกจากนี้
ผู้บริหารสํานักได้ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงานของสํานัก เช่น ให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นเท่าเทียมกันในที่ประชุมต่างๆ ของสํานัก (สกอ.7.1-6.36) และบุคลากรสํานักทุกคนมีสิทธิได้รับการพัฒนา
ตนเองรวมถึงการเข้าร่วมประชุม การไปอบรม / ดูงานภายนอก และต่างประเทศ และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
อาทิ การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี อย่างเท่าเทียมกัน (สกอ.7.1-6.37)
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารสํานักใช้หลักการบริหารงาน
โดยมุ่งเน้นฉันทามติ คือ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่
เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและข้อตกลงจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (สกอ.7.1-6.38) และ
คณะกรรมการประจําสํานัก (สกอ.7.1-6.39) และจากที่ประชุมบุคลากรสํานักทุกคน (สกอ.7.1-6.40)
ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสถาบันที่รับบริการของสํานัก เพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น สํานักมีความร่วมมือกับกองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา
เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารสํานักได้เผยแพร่ประวัติความเป็นมา รายงานประเมินตนเอง รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก URL : http://itc.nida.ac.th (สกอ.7.1-6.41) และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกปี (สกอ.7.1-6.42)
3. ผู้บริหารสํานักมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสํานัก และรายงานการเงินของสํานักเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกปี
(สกอ.7.1-6.43)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก และสถาบัน
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสํานัก และสํานักนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการประจําสํานักมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานัก โดยประเมินจากผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งสํานักมีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทั้งในรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบปีงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโดยเทียบกับค่าเป้าหมาย เช่น
1. รายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 และไตรมาสแรก ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-7.1)
2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.2) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.1-7.3)
3. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
(สกอ.7.1-7.4) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สกอ.7.1-7.5)
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.6)
5. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 (สกอ.7.1-7.7)
ผู้บริหารสถาบันโดยอธิการบดีได้ประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก ตามข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งวิ ชาการ
ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)
(สกอ.7.1-7.8) โดยมีคําสั่งสถาบันฯที่ 154/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก และผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 (สกอ.7.1-7.9 และ สกอ.7.1-7.10)
ผู้บริหารสํานักมีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ไปปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนําเข้าพิจารณา
ในการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก และมีการรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการประจําสํานักทราบ
ในการประชุมแต่ละครั้งด้วย (สกอ.7.1-7.11 และสกอ.7.1-7.12)
ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
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
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ
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รายการหลักฐาน
สกอ.7.1-1.1 หนังสือที่ ศธ.0526.10/ว.333 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา
2555
สกอ.7.1-1.2 หนั ง สื อ แจ้ ง คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ซึ่ ง เป็ น คณะกรรมการกลั่ น กรองการพิ จ ารณา
เงินเดือนประจําปี
สกอ.7.1-1.3 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
สกอ.7.1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2554
สกอ.7.1-1.5 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ประจําปีการศึกษา 2555
สกอ.7.1-2.1 แผนกลยุทธ์สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2557
สกอ.7.1-2.2 โครงการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์
ของสํานักทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2560
สกอ.7.1-2.3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.1-2.4 แผนการจัดการความรู้ระดับสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.1-2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.1-2.6 แผนปฏิบัติงานของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.1-2.7 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)
สกอ.7.1-2.8 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
สกอ.7.1-2.9 เอกสารแสดงภาพหน้าจอระบบต่าง ๆ ได้แก่ QAIS MIS BI
สกอ.7.1-2.10 เอกสารแสดงภาพหน้าจอระบบ MES
สกอ.7.1-2.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก จํานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17
ก.ย. 2555, ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555, ครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2556,
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556)
สกอ.7.1-3.1 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2554,
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555, ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555)
สกอ.7.1-3.2 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ระดับสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2555, ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
สกอ.7.1-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก จํานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2555, ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556, ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2556)
สกอ.7.1-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก จํานวน 3 ครั้ง
(ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่ 24 ต.ค. 2555, ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 9 ม.ค. 2556,
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2556)
สกอ.7.1-3.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11
สกอ.7.1-3.6 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2555,
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556, ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556)
สกอ.7.1-3.7 เอกสารภาพแสดงหน้าจอระบบมอบหมายงาน
สกอ.7.1-4.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.6
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สกอ.7.1-4.2
สกอ.7.1-4.3
สกอ.7.1-4.4
สกอ.7.1-4.5
สกอ.7.1-5.1
สกอ.7.1-5.2
สกอ.7.1-5.3
สกอ.7.1-5.4
สกอ.7.1-5.5
สกอ.7.1-6.1
สกอ.7.1-6.2
สกอ.7.1-6.3
สกอ.7.1-6.4
สกอ.7.1-6.5
สกอ.7.1-6.6
สกอ.7.1-6.7
สกอ.7.1-6.8
สกอ.7.1-6.9
สกอ.7.1-6.10
สกอ.7.1-6.11
สกอ.7.1-6.12
สกอ.7.1-6.13
สกอ.7.1-6.14
สกอ.7.1-6.15
สกอ.7.1-6.16
สกอ.7.1-6.17
สกอ.7.1-6.18
สกอ.7.1-6.19
สกอ.7.1-6.20
สกอ.7.1-6.21

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก
ภาพการจัดโครงการสัมมนาของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556
คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภาพแสดงโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สู่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เรื่อง การกู้ข้อมูลใน Harddisk หรือ Thumb Drive
หนังสืออนุมัติให้บุคลากรของสํานักเป็นวิทยากร
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.1
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.3
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.4
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.5
เอกสารการลงนามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก ระหว่ า งอธิ ก ารบดี และ
ผู้อํานวยการสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต่าง ๆ ของสํานัก
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารแสดงระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการติดตั้ง บริการ
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ภาพหน้าจอระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES)
แบบสอบถามความพึงพอใจจากระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(MES)
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
โครงการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Socail Media สําหรับการประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมการจัดทําเอกสารด้วย Microsoft Word 2010
และการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010
เบื้องต้น
ภาพกิจกรรม IT Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ตใบเบิกทางสู่ AEC”
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 และกฎหมายระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง URL: http://202.44.72.18/personel/home
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สกอ.7.1-6.22
สกอ.7.1-6.23
สกอ.7.1-6.24
สกอ.7.1-6.25
สกอ.7.1-6.26
สกอ.7.1-6.27
สกอ.7.1-6.28
สกอ.7.1-6.29
สกอ.7.1-6.30
สกอ.7.1-6.31
สกอ.7.1-6.32
สกอ.7.1-6.33
สกอ.7.1-6.34
สกอ.7.1-6.35
สกอ.7.1-6.36
สกอ.7.1-6.37
สกอ.7.1-6.38
สกอ.7.1-6.39
สกอ.7.1-6.40
สกอ.7.1-6.41
สกอ.7.1-6.42
สกอ.7.1-6.43
สกอ.7.1-7.1
สกอ.7.1-7.2
สกอ.7.1-7.3
สกอ.7.1-7.4
สกอ.7.1-7.5
สกอ.7.1-7.6
สกอ.7.1-7.7
สกอ.7.1-7.8

คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เอกสารแสดงหน้าจอ Website ของสํานัก
Website ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/บริการ/ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
แบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารแสดงหน้าจอ Website ของสํานัก
เอกสารแสดงหน้าจอ www.facebook.com/nida.itc
เอกสารแสดงหน้าจอ e- mail
เอกสารแสดงหน้าจอ Twitter
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.25
โครงสร้างการบริหารงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงนามในสัญญาว่าจ้างในโครงการต่าง ๆ
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-6.11
คํ า สั่ ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานตาม
จรรยาบรรณของบุคคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.6
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556, ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556)
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.6
เอกสารเผยแพร่ประวัติความเป็นมา รายงานประเมินตนเอง รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก http://itc.nida.ac.th
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี รอบ 6
เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น ฯ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านผู้ บ ริ ห าร
และผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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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 154/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติ
งานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้ ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555
สกอ.7.1-7.10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.7.1-7.11 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-3.1
สกอ.7.1-7.12 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.7.1-2.11

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ 7.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
;
เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
สํานักมีคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Core Group) ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ 895/2555 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2556 (สกอ.7.2-1.1) เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักเป็นไปตาม
แผนงานสามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสําเร็จ ตามแผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.2-1.2) โดยมีการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และประเด็นความรู้ของสํานักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาระบบบริ ห ารงานต่ า ง ๆ ของสถาบั น ให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ด้วยการพัฒนา
ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยในแผนการจัดการความรู้ของสํานักได้กําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักและสถาบัน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
ประเด็นที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 4 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
;
เกณฑ์มาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
สํานักได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา คือ บุคลากรภายในสํานัก ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้
สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา คือ บุคลากรภายในสถาบัน
เช่ น อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษา ประเด็ น ที่ 3 การแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา คือ บุคลากรภายในสํานัก ประเด็นที่ 4 การนําเทคโนโลยีมาช่วยใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
คือ บุคลากรภายในสํานัก
(สกอ.7.2-2.1)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
สํ า นั ก มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง
(Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (สกอ.7.2-3.1) ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
โดยสํานักเชิญผู้รู้
ผู้มีประสบการณ์ซึ่งเป็นบุคลากรภายในสถาบันมาถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
- การอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเทคนิค ในการเขียนเอกสารคู่มือการขอตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
- การอบรมเกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย
ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า โดยเชิญผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันมาร่วมในการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ผ่านการจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้
- โครงการ ITC Guru
- โครงการเสวนาทางวิชาการ IT Forum ครั้งที่ 12
- การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก
- ศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- โครงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบความรู้ทางด้าน IT
ประเด็นที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ของสํานักที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอกสํานัก โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
- โครงการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน
- กิจกรรม KM ของสํานัก
- การจัดทําเนื้อหาในคอลัมน์ IT Update ของบุคลากร NIDA KM: WISDOM for Change
ทุกฉบับ
ประเด็นที่ 4 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมีบุคลากร
ของสํานักที่เป็นผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการให้บริการของสํานัก ซึ่งจะ
นําผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีของสํานักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge)
สํานักได้มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 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) ผ่านเว็บไซต์ KM-ISEC (สกอ.7.2-4.1) ซึ่งบุคลากรภายในและภายนอก
สํานักสามารถสืบค้นข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและนําไปใช้ประโยชน์ใน
แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (สกอ.7.2-4.2)
2. สํานักได้ดําเนินการเปิดห้อง ITC Guru ในระบบ ICS (Message Boards) เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรในสถาบันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้าน IT ร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน
จดหมายข่าวของสํานัก (iNEWS) ฉบับเดือนมีนาคม 2556 (สกอ.7.2-4.3) และเว็บไซต์ของสถาบันโดย
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันทราบ
3. การรวบรวมประเด็นความรู้ต่าง ๆ จากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรม
เกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย และการจัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการวิธีการและเทคนิค ในการเขียนเอกสารคู่มือการ
ขอตําแหน่งที่สูงขึ้น เผยแพร่ไว้ในระบบการสื่อสารภายใน (ICS) (สกอ.7.2-4.4)
4. การทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน IT ของสํานัก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ หรือเคล็ดลับต่าง ๆ (สกอ.7.2-4.5)
5. การจัดทําเนื้อหาในคอลัมน์ IT Update ของบุคลากรสํานักในจุลสาร NIDA KM: WISDOM for
Change เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และแนวปฏิบัติของสํานักที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันได้ทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ
ICS และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบัน www.km.nida.ac.th
;
เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
สํานักมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในประเด็นของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานมา
ปรับใช้ ใ นการปฏิ บัติงานจริ งของบุคลากรสํานัก ได้แ ก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ “ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” (สกอ.7.2-5.1) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของบุคลากรสํานักมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสํานักและสถาบัน พร้อมทั้งมีการจัดทําคู่มือการใช้งานระบบ (สกอ.7.2-5.2) เพื่อให้
บุคลากรของสํานักทุกระดับสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเผยแพร่ไว้ในระบบการ
สื่อสารภายในของสํานัก อีกทั้ง ระบบดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ช่วย
ให้การดําเนินงานของสํานักเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
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-

การมอบหมายและการติดตามงานจากผู้บริหารทุกระดับ

-

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี

-

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

-

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา

นอกจากนี้ บุคลากรของสํานักยังได้ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การใช้งาน
ระบบสารสนเทศดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายในสถาบันที่สนใจจะนําระบบไปใช้ ได้แก่ สํานักบรรณสารการ
พัฒนา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน (สกอ.7.4-5.3) ทั้งนี้ ภายหลังจากการติดตั้งระบบ
เสร็จสิ้นและมีการใช้งานจริงเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
5 ข้อ
5 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.2-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 895/2555 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556
สกอ.7.2-1.2 แผนการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556
สกอ.7.2-2.1 แผนหลักการจัดการความรู้ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.2-3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ
2556 (รอบ 6 เดือน)
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.7.2-4.6 จุลสารการจัดการความรู้ระดับสถาบัน NIDA KM: WISDOM for Change ฉบับที่ 1/2556
สกอ.7.2-5.1 ภาพหน้าจอระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สกอ.7.2-5.2 คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สกอ.7.2-5.3 สําเนาหนังสือจากสํานักบรรณสารการพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
; เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
1.1 สํานักมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบัน
และกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในสถาบั น
ตามระเบียบสถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2548
ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ด นี้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ สนองความต้ อ งการ
การใช้งานตามลําดับความสําคัญ กําหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน รับทราบความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีของสถาบัน รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของ
กองทุน (สกอ. 7.3-1.1 และสกอ.7.3-1.2)
1.2 สํานักได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน (สกอ.7.3-1.3)
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ICT ของสถาบัน
โดยมีรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ ทรัพยากรสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่ ต้ อ งการใช้ ใ นแต่ ล ะโครงการซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระยะยาวของสถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ 2551–2565 (สกอ.7.3-1.4) และแผนกลยุ ท ธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553 – 2556
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.3 -1.5)
; เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารและการตัดสินใจโดยนําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ มาสร้างเป็นสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร
จัดการด้านอื่นๆ รวมทั้ งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้ วย ซึ่งระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน (สกอ.7.3-2.1) ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศสําหรับงานด้านการปฏิบัติงาน (Operation Systems) ได้แก่

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)
- ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (PBS – Project & Budget Management
System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS: Quality Assurance
Information System)
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 49 จาก 94
-

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
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS: Human Resource Information
System)
2. ระบบสารสนเทศด้านบริการเทคโนโลยี ได้แก่
- ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา
- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES: Monitoring & Evaluation System)
3. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (ICS: Internal Communication System)
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting: Electronics Meeting)
4. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems) ได้แก่
- ระบบคลังข้อมูล
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive Information Systems) หรือ
(BI: Business Intelligence)
นอกจากนี้ ผู้บริ หารสถาบั นได้ เล็ งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จะช่วยทํ าให้เกิ ด
ประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ จึงได้สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยี (สกอ.7.3-2.2) และการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนที่ช่วยในการผลักดัน
งานด้านนี้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.3-2.3)
;

เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ในปีการศึ กษา 2555 สํานักได้มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของสถาบัน เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ จํานวน 5 ระบบ ได้แก่
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS: Quality Assurance Information
System) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)
ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation
System) และระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive Information System) โดยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 ด้วยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังผู้ใช้ระบบในคณะ/
สํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ (สกอ.7.3-3.1) เพื่อนําผลจากการสํารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่อไป (สกอ.7.3-3.2)
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นอกจากนี้สํานักยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถติดต่อแจ้งปัญหาและ
ความต้องการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไขระบบมายังสํานักได้ตลอดเวลา เพื่อนํามาพิจารณาความเป็นไปได้
ในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามสรุปผลการดําเนินการ
ของระบบสารสนเทศต่าง ๆ (สกอ.7.3-3.3)
ในส่วนระบบ QAIS
มีการจัดประชุมระหว่างกองแผนงาน และผู้ใช้งานระบบเป็นประจําทุก
3-4 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ตลอดจนแจ้งปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเพื่อให้สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศนําไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน และได้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ QAIS ในการประชุมทุกครั้ง (สกอ.7.3-3.4)
; เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
สํ า นั ก ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
จํ า นวน 5 ระบบดั ง กล่ า ว เพื่ อ นํ า มาดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ (สกอ.7.3-4.1)
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจากผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.7.3-4.2)
และได้มีการดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ (สกอ.7.3-4.3)
นอกจากการปรับแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบแล้ว
สํานักยังได้มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนสนเทศต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้มีการแจ้งติดต่อให้
ดําเนินการตลอดปีการศึกษาด้วย (สกอ. 7.3-3.3)
; เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
กําหนด
สํานักมีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (สกอ. 7.3 – 5.1)
ซึ่งดําเนินการโดยกองแผนงาน และจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และข้อมูลด้าน
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง และตามกําหนดระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ (สกอ. 7.3 – 5.2) ซึ่งดําเนินการโดยสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
5 ข้อ
5 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ
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รายการหลักฐาน
สกอ.7.3-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 853/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
สกอ.7.3-1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2554
สกอ.7.3-1.3 แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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
2555
สกอ.7.3-3.3 สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศต่าง ๆ ประจําปีการศึกษา 2555
สกอ.7.3-3.4 รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลระบบ QAIS
สกอ.7.3-4.1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2555
สกอ.7.3-4.2 รายงานการประชุ มคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2556
สกอ.7.3-4.3 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555
สกอ.7.3-5.1 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
online) ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอ.7.3-5.2 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และข้อมูลด้าน
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 7.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
;
เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงของสํานักและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
สํ านัก เทคโนโลยีส ารสนเทศได้มีก ารแต่งตั้ ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของสํ านั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.7.4-1.1) ซึ่งประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานัก และบุคลากร
ของสํานักในระดับหัวหน้ากลุ่มงานเป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้อํานวยการสํานักเป็นประธาน และมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานัก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักทุกครั้ง (สกอ.7.4-1.2)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
−
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
−
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
−
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
−
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
−
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
−
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
−
อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยนําจุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็น
ต่าง ๆ ตามบริบทของสถาบันและสํานัก เพื่อนําไปสู่การประเมินโอกาสผลกระทบและจัดลําดับความเสี่ยง
ได้แ ก่
ความเสี่ ยงประเภทกลยุ ท ธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเหตุ การณ์
(สกอ.7.4-2.1 และสกอ.7.4-2.2)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารประเมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง รวมถึงจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 ในการประชุมครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (สกอ.7.4-3.1) โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง
มายังต่ําและสามารถเรียงตามลําดับความเสี่ยงได้ ดังนี้
ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

โอกาส
(1-5)

ผลกระทบ
(1-5)

ผลคูณ
(1-25)

1. มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน
2. การหยุดชะงักการทํางานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายได้และเงินทุนของสถาบัน
กับความสามารถในการแข่งขัน
4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติงาน

5

5

25

ด้านทรัพยากร

4

5

20

ด้านการเงิน

3

2

6

ด้านปฏิบัติงาน

2

2

4

;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ของสํานัก โดยได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และระยะเวลาในการดําเนินงาน พร้อมทั้ง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ ป็ น มาตรการในการตอบสนองความเสี่ ย งในแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
(สกอ.7.4-4.1)
ทั้งนี้ สํานักได้แจ้งให้บุคลากรของสํานักได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลความเสี่ยงให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กําหนด (สกอ.7.4-4.2) ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้บริหารสํานัก (สกอ.7.4-4.3) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเรียบร้อยแล้ว (สกอ.7.4-4.4)
นอกจากนี้ สํานักได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการป้องกันการกู้คืน
และการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และแผนดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว (สกอ.7.4-4.5)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
สํานั กได้ เสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2555 (สกอ.7.4-5.1 และสกอ.7.4-5.2) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 (สกอ.7.4-5.3)
นอกจากนี้ สํ า นั ก ได้ มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ รองรั บ ภั ย พิ บั ติ ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น
ครั้งที่ 2/2556 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (สกอ.7.4-5.4 และสกอ.7.4-5.5)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก
หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป
สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เ สนอผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานั ก ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 (สกอ.7.4-6.1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบผลการดําเนินงานซึ่งสํานักสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า จดหมาย
ข่าวของสํานักควรจัดทําเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของสถาบันยั งไม่นํ าไปสู่ร ะดับสากล และในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ ยงของสํ านักในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ได้มีมติให้สํานักปรับแผน โดยตัดประเด็น
ความเสี่ยง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีความไม่แน่นอน ออก รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์และกําหนดผู้รับผิดชอบไว้ในแผนให้ชัดเจน เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น (สกอ.7.4-6.2) ซึ่ ง สํ า นั ก ได้ นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดั ง กล่ า ว
มาประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.7.4-6.3)
สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักมีการเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน เนื่องจาก
สํานักสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามในการจัดทําแผน
ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ รองรั บ ภั ย พิ บั ติ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักได้มีการปรับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาคมของสถาบัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของสถาบัน ให้สามารถดําเนินตามแผนไปได้อย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.4-6.4 และสกอ.
7.4-6.5)
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ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.4-1.1 คําสั่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 10/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 8 ต.ค. 2555
สกอ.7.4-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก จํานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2555, ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556, ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28
ก.พ. 2556, ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556)
สกอ.7.4-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2555
สกอ.7.4-2.2 แบบยืนยันเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.4-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556
สกอ.7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.7.4-4.2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556
สกอ.7.4-4.3 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2556
สกอ.7.4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2556
สกอ.7.4-4.5 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ครั้งที่ 2/2556 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2556
สกอ.7.4-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11
ต.ค. 2555
สกอ.7.4-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.7.4-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
สกอ.7.4-5.4 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 (พิเศษ) เมื่อวันที่
13 ก.พ. 2556
สกอ.7.4-5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9
ม.ค. 2556
สกอ.7.4-6.1 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-5.5
สกอ.7.4-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11
มี.ค. 2556

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 56 จาก 94
สกอ.7.4-6.3 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-4.1
สกอ.7.4-6.4 ใช้เอกสารหลักฐานร่วมกับ สกอ.7.4-5.4
สกอ.7.4-6.5 แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
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องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
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 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี มีหน้าที่ (เฉพาะทางด้านการเงิน)
2.1 รับทราบความต้องการใช้เทคโนโลยีของสถาบัน
2.2 กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ สนองความต้ อ งการการใช้ ง านตามลํ า ดั บ
ความสําคัญของสถาบัน
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
2.4 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทุน
2.5 จัดทําแผนระบบสารสนเทศของสถาบัน
2.6 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
3. คณะกรรมการประจําสํานัก มีหน้าที่
3.1 วางระเบียบปฏิบัติภายในคณะหรือสํานักด้วยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
3.2 กําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอสภาสถาบัน
3.3 จัดดําเนินการสอบไล่หรือทดสอบ
3.4 รับปรึกษาและให้ความคิดเห็นแก่คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานักในกิจการของคณะหรือสํานัก
ทั้ ง นี้ สํ านั ก ได้ มีแ ผนกลยุ ท ธ์ท างการเงิน (สกอ.8.1-1.1) ที่ใ ช้ ร่ว มกับ สถาบั น และสอดคล้ อ งกั บ
แผนกลยุทธ์ของสํานัก ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนโดยกําหนดงวดเวลาของการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง (สกอ.8.1-1.2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน) และมีการจัดทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (สกอ.8.1-1.3) เพื่อการติดตามการใช้จ่ายเงินให้
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ตรงตามแผนและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณประจําปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
;
เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. สํ า นั ก มี แ นวทางการจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ เงิ น ทุ น
และเพี ย งพอสํ า หรั บ การบริ ห ารภารกิ จ ของสํ า นั ก ที่ ส ถาบั น มอบหมาย ตามระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
1.1 ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น สํ า นั ก การศึ ก ษา
ระบบสารสนเทศ 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 ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และ
อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
(4) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
(5) การพัฒนาบุคลากรของสํานัก
(6) ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนผู้บริหาร
(7) สวัสดิการของบุคลากร
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(8) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(9) ค่าเลี้ยงรับรอง
(10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
2.2 ระเบีย บสถาบัน บั ณ ฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ ว่ าด้ว ยการบริห ารกองทุ นพั ฒ นาเทคโนโลยี
กําหนดให้รายรับของเงินกองทุน จะนํามาใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) การบริหารงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับงาน
บริการส่วนกลาง
(3) การผลิตและจัดหาสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารของสถาบัน
(4) การพัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน การบริหาร และการ
ให้บริการส่วนกลาง
(5) การบํ า รุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของสํานักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
(6) การปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
(7) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา
(8) ค่าสมนาคุณ
(9) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ
(10) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(11) จั ด สรรให้ แ ก่ ก องทุ น สํ า นั ก การศึ ก ษาระบบสารสนเทศ ร้ อ ยละ 20 ของรายรั บ
ค่าเทคโนโลยี 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. 2555 เช่น งบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2555 (สกอ.8.1-3.1) งบประมาณเงิน รายได้ งบประมาณเงิ น กองทุ นสํ านั ก เทคโนโลยี
และงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2555 (สกอ.8.1-3.2)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555-2559 (สกอ.8.1-3.3)
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;
เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสํานัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
สํานั กมีการจัดทํารายงานสถานะการเงินทุกแหล่งเงิ นของสํ านั ก ได้แ ก่ เงินงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ เงินกองทุน และได้รับการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการตรวจสอบ
บั ญ ชี มี ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี และรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก
ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (สกอ.8.1-4.1) ที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 (สกอ.8.1-4.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-4.3) ที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-4.4)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง
1. ผู้บริหารสํานักสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้จากระบบ MIS ได้ตลอดเวลา (สกอ.8.1-5.1)
2. มีการพยากรณ์รายรับ-รายจ่าย และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อขอตั้งงบประมาณประจําปีของ
งบรายได้ งบกองทุนสํานัก และงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.2) ที่ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสํานัก
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.3) และที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 (สกอ.8.1-5.4)
3. มี ก ารจั ด ทํ า สถานะการเงิ น รายงานรายรั บ – รายจ่ า ยของงบรายได้ (สกอ.8.1-5.5)
งบกองทุนสํานัก งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2555 (สกอ.8.1-5.6) ที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2555 (สกอ.8.1-5.7)
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาย้อนหลัง (สกอ.8.1-5.8) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-5.9)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
สถาบันมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของสํานักอย่างเป็นทางการ
ตามระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี และการ
ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนิน โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
สถาบัน เป็นประจําทุกปี (สกอ.8.1-6.1)
;
เกณฑ์มาตรฐาน 7.
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนําข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
1. สํ า นั ก มี ก ารรายงานสถานะการเงิ น ของงบรายได้ งบกองทุ น สํ า นั ก และงบกองทุ น พั ฒ นา
เทคโนโลยี (สกอ.8.1-7.1) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
(สกอ. 8.1-7.2) ที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 (สกอ.8.1-7.3)
ที่ประชุมบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-7.4) และที่ประชุม
กรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สกอ.8.1-7.5)
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2. สํานักมีการรายงานผลตอบแทนการลงทุน และแนวทางการลงทุนของสถาบัน (สกอ.8.1-7.6)
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และกองทุนสํานัก เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 (สกอ.8.1-7.7)
3. สํานักมีการจัดทํารายการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุ และงบประมาณเหลือจ่ายจากการซื้อ
ครุภัณฑ์ (สกอ.8.1-7.8) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 (สกอ.8.1-7.9)
4. สํานักมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนของทุกแหล่งเงิน (สกอ.8.1-7.10) และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สกอ.8.1-7.11) เสนอที่ประชุม ผู้บริ หารสํานั ก
ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (สกอ.8.1-7.12) และครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2555 (สกอ.8.1-7.13) และที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555
(สกอ 8.1-7.14) ซึ่ง จากข้ อมู ล ดั งกล่า ว ผู้บ ริ ห ารสามารถติด ตามผลการใช้ เงิ นให้ เ ป็ น ไปตามเป้า หมาย
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ต่อไปได้
ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
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
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.8.1-1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สกอ.8.1-1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
สกอ.8.1-1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
สกอ.8.1-2.1 ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง
สกอ.8.1-3.1 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบรายได้ งบกองทุนสํานัก งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2555
สกอ.8.1-3.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2555
สกอ.8.1-3.3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555-2559
สกอ.8.1-4.1 รายงานการประชุมผู้บริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555
สกอ.8.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
สกอ.8.1-4.3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารกองทุนสํานัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556
สกอ.8.1-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
2556
สกอ.8.1-5.1 ภาพหน้าจอระบบ MIS
สกอ.8.1-5.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.4
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สกอ.8.1-5.3
สกอ.8.1-5.4
สกอ.8.1-5.5
สกอ.8.1-5.6
สกอ.8.1-5.7
สกอ.8.1-5.8
สกอ.8.1-5.9
สกอ.8.1-6.1

ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.3
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556
รายงานสถานะการเงินของงบรายได้ งบกองทุนสํานัก และงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.1
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.4
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในจากสํานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.8.1-7.1 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-5.5
สกอ.8.1-7.2 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.1
สกอ.8.1-7.3 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2
สกอ.8.1-7.4 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.3
สกอ.8.1-7.5 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.4
สกอ.8.1-7.6 รายงานผลตอบแทนการลงทุน และแนวทางการลงทุนของสถาบัน
สกอ.8.1-7.7 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
สกอ.8.1-7.8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุ และงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์
สกอ.8.1-7.9 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-7.7
สกอ.8.1-7.10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนของทุกแหล่งเงิน ประจําปี 2556
สกอ.8.1-7.11 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน ของทุกแหล่งเงิน ประจําปี 2556
สกอ.8.1-7.12 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.1
สกอ.8.1-7.13 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
สกอ.8.1-7.14 ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.8.1-4.2
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
; เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สํานักมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก โดยสํานักมีการดําเนินการ ดังนี้
1. มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ สํ า นั ก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก
และบุ ค ลากรของสํ านั ก ร่ วมเป็ น คณะกรรมการเพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ว นร่ ว มอย่า งชั ด เจน และผลั กดั นให้ มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการชุดนนี้ทําหน้าที่ในการวางนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน 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
2555 มาใช้เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่สถาบันกําหนด (สกอ.9.1-1.3)
4. มี ก ารจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2555
และดําเนินการตามกิจกรรมระยะเวลาที่กําหนด (สกอ.9.1-1.4)
5. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 องค์ประกอบ (สกอ.9.1-1.5) 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 และผู้บริหารทุกระดับของสํานัก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.9.1-1.6)
7. มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ดําเนินการประจําโดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
การประเมิ น ตนเอง และรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสํ า นั ก ในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา
(สกอ.9.1-1.7)
; เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก
ในปีการศึกษา 2555 สํานักได้มีการทบทวนนโยบายและให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาโดยการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก
เพื่ อ รั บ ทราบผลการประเมิ น การศึ ก ษาภายในปี ที่ ผ่ า นมา (สกอ.9.1-2.1) และเพื่ อ ให้ มี แ นวทางในการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สกอ.9.1-2.2) และประกาศให้บุคลากรของสํานักทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วกัน (สกอ.9.1-2.3) พร้อมทั้งได้ส่งบุคลากรของสํานักเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันและหน่วยงานภายในสถาบันจัดขึ้น อาทิ อบรมเรื่อง “การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ปีการศึกษา
2555” จัดโดย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (สกอ.9.1-2.4) และอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบอาเซียน จัดโดย สํานัก
สิริพัฒนา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (สกอ.9.1-2.5) ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นให้
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานได้รับทราบและเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน
; เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก
สํานักได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก (สกอ.9.1-3.1) ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time)
3. ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด (Service Time)
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; เกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปีที่ เ ป็น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน 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. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ QAIS (สกอ.9.1-4.4) และการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จตามที่สถาบันกําหนด
3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 (สกอ.9.1-4.5) ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ก่อนเสนอสถาบันตามกําหนดเวลา (สกอ.9.1-4.6) และได้รายงานในระบบ CHE QA Online
4. สํานักได้นําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุงผลการดําเนินงาน (สกอ.9.1-4.7) โดยจัดทําเป็นแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั้งการกําหนดมาตรการประกันคุณภาพของ
สํานัก ตามกระบวนการ PDCA (สกอ.9.1-4.8)
5. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ของสํานัก (สกอ.9.1-4.9)
; เกณฑ์มาตรฐาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้
สํานักมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2554 มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยมีผู้รับผิดชอบหลักตามตัวบ่งชี้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ เช่น การกําหนดแผนงาน/
โครงการที่ ส นั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสํ า นั ก ที่ นํ า ไปสู่ ค วามเป็ น สากล ในแผนกลยุ ท ธ์ ข องสํ า นั ก ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการ ในแผนงานการ
จัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้บรรจุกิจกรรม/โครงการไว้ดังนี้
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบความรู้ด้าน IT ตามมาตรฐานสากล โดยบริษัท ARIT
ซึ่งเป็นบริษัทให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ในการพัฒนา
บุคลากรด้านไอที รวมถึง การฝึกอบรม ทั้งในด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลก ได้เข้ามานําเสนอระบบและการเตรียมการจัดตั้ง IT Certificate Testing Center ของค่าย Certiport
และ Pearson เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 และได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดสอบความรู้ด้าน IT ผ่านการจัด
งาน IT Forum เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ตใบเบิกทางสู่ AEC” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้สํานักได้
จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์สอบจัดระดับความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในแผนกลยุทธ์ของสํานัก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับงบประมาณในการดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสํานัก ซึ่งได้จัด
อบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2556 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่บุคลากรของสํานักในการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ทั้งนี้ สํานักมีการมุ่งพัฒนาให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สํานักมีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าในทุกตัวบ่งชี้ หรืออย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา/อุปสรรคที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินการตามองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สํานัก
ในส่วนที่สัมพันธ์กับผลการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกตัวบ่งชี้ (สกอ.9.1-5.1
และสกอ.9.1-5.2)
-

; เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
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. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใ้ ช้บัณฑิต และผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของสํานัก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร
ภายในสถาบัน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจใน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยการแจก
แบบสํารวจไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ (สกอ.9.1-7.1) และ 2) แบบ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแจกแบบสํารวจไปยัง
ผู้รับบริการภายหลังการให้บริการแล้วเสร็จ (สกอ.9.1-7.2) และสํารวจแบบออนไลน์โดยผ่าน Google docs
(สกอ.9.1-7.3) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ สํานักได้นําผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักรวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทําแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานัก (สกอ.9.1-7.4) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
(สกอ.9.1-7.5) และที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักด้านการวางแผน (สกอ.9.1-7.6)
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; เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สํานักและมีกิจกรรมร่วมกัน
1. สํานักมีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงาน โดยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานักและมี
กิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบ
ห้องสมุด และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.9.1-8.1)
2. สํ านักได้ จั ดส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่ว มกิ จ กรรมด้ านการประกันคุณภาพการศึก ษา ได้แ ก่ การอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบอาเซียน จัดโดยสํานักสิริ
พัฒนา (สกอ.9.1-8.2) ประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System) จัดโดย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี (สกอ.9.1-8.3)
3. สํ า นั ก ได้ จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อให้ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของแต่ละสถาบัน
และนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อไป (สกอ.9.1-8.4)
; เกณฑ์มาตรฐาน 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของ
การปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับสํานัก ไปจนถึงระดับสถาบัน และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแต่ระดับการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุง
และพัฒนา ได้แก่
- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System) เป็นระบบที่
ให้บุคลากรของสํานักทุกระดับใช้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประกันคุณภาพการให้บริการของแต่ละกลุ่ม
งาน และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR)
ในองค์ประกอบที่1 0 อัตลั กษณ์ แ ละจุดเน้น จุดเด่ นของสํ านักเทคโนโลยี
(สกอ.9.1-9.1) และได้มีการเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring
and Evaluation System) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันทราบ ซึ่งมีหน่วยงานภายในสถาบันสนใจ
ระบบดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ (สกอ.9.1-9.2)
- ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้
การจองใช้ทรัพยากรส่วนกลางของสถาบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันเกิดประโยชน์สูงสุดและ
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (สกอ.9.1-9.3) และได้มีการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ IT Forum ครั้งที่ 12 ของสํานัก
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
(สกอ.9.1-9.4)
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ผลประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
9 ข้อ
9 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
9 ข้อ
9 ข้อ
9 ข้อ
9 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.9.1-1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก
สกอ.9.1-1.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สํานัก
สกอ.9.1-1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555
สกอ.9.1-1.4 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีการศึกษา 2555
สกอ.9.1-1.5 เอกสารเรื่องการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่
สถาบันกําหนด
สกอ.9.1-1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
24 ต.ค. 2555
สกอ.9.1-1.7 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552-2554
สกอ.9.1-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555
สกอ.9.1-2.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 54
สกอ.9.1-2.3 รายมือชื่อบุคคลากรรับทราบ หนังสือเวียนสํานัก ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
สกอ.9.1-2.4 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ปีการศึกษา 2555” จัดโดย
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
สกอ.9.1-2.5 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระบบอาเซียน จัดโดย สํานักสิริพัฒนา
สกอ.9.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
24 ต.ค. 2555
สกอ.9.1-4.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
สกอ.9.1-4.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
สกอ.9.1-4.3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
สกอ.9.1-4.4 หนั ง สื อ นํ า ส่ ง เลขที่ ศธ.0526.10/347 ลงวั น ที่ 27 เม.ย. 2555 เรื่ อ ง ขอส่ ง รายชื่ อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับสํานัก พร้อมทั้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกรอก SAR ผ่านทางระบบ
CHE QA Online ของ สกอ.
สกอ.9.1-4.5 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 69 จาก 94
สกอ.9.1-4.6 สําเนาหนังสือแจ้งเวียนขอความเห็นชอบ SAR ปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการประจํา
สํานัก
สกอ.9.1-4.7 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ประจําปีงบประมาณ 2556
สกอ.9.1-4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 23 พ.ย. 2555
สกอ.9.1-4.9 เว็บไซต์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.nida.ac.th
สกอ.9.1-5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก
ประจําปี
งบประมาณ 2555
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.9.1-7.3 หน้าจอการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยผ่าน Google docs
สกอ.9.1-7.4 รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556
สกอ.9.1-7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
2556
สกอ.9.1-7.6 รายงานการประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2555
สกอ.9.1-8.1 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจากระบบ QAIS
สกอ.9.1-8.2 แบบตอบรับการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระบบอาเซียน
สกอ.9.1-8.3 แบบตอบรับการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System)
สกอ.9.1-8.4 ภาพการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากระบบ QAIS
สกอ.9.1-9.1 คู่มือการใช้ระบบ MES
สกอ.9.1-9.2 หนังสือจากสํานักบรรณสารการพัฒนา
สกอ.9.1-9.3 คู่มือการใช้ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System)
สกอ.9.1-9.4 หนังสือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ IT Forum ครั้งที่ 12
ของสํานัก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
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องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค่าเฉลี่ยระหว่าง
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50

คะแนน 5
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.51 – 5.00

ผลการดําเนินงาน
สํานักได้จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10.1-1.1) และมีการปรับปรุงตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัววัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานในการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักมีปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน โดยมีระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง ระบบทําให้บุคลากรสามารถรับทราบปัญหาหรือการขอรับบริการ
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําให้ผู้บริหารสามารถรับทราบ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หาและอุ ป สรรค รวมทั้ ง ปริ ม าณงาน และระบบยั ง ช่ ว ยในการออกชุ ด
แบบสอบถาม (10.1-1.2) ให้ผู้รับบริการกรอกหลังเจ้าหน้าที่ให้บริการเมื่อรับแจ้งปัญหาประจําวันในระบบได้
ทั น ที ซึ่ ง ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ ความคิ ด เห็ น โดยตรงจากผู้ รั บ บริ ก ารที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย อย่ า งสะดวก รวดเร็ ว
สามารถนํามาพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
ในปีการศึกษา 2555 ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง (10.1-1.3) ดังนี้
- เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในปี ง บประมาณ 2555 ครั้ ง ทึ่ 2 เดื อ นเมษายน 2555 – กั น ยายน 2555
โดยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ จํานวน 400 ชุด ได้คืนมา 321
ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.25 และผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษา จํานวน 300 ชุด ได้คืนมา 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ
83.33
- เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในปี ง บประมาณ 2556 ครั้ ง ที่ 1 เดื อ นตุ ล าคม 2555 – เดื อ นมี น าคม 2556
โดยวิธีการสํารวจจากบุคลากรผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 175 ชุด และ
ผู้รับบริการซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จํานวน 800 ชุด ได้คืนมา 678 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.75
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
- บุคลากรมี ความพึ งพอใจมากที่ สุดในการใช้งานบริ การต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2555
ครั้งที่ 2 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
- บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด ในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานัก ในปีงบประมาณ 2556
ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 71 จาก 94
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก
ในปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 4.09
ตามลําดับ
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการต่างๆ ของสํานัก
ในปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ 3.88
ตามลําดับ
โดยสรุปในภาพรวมปีการศึกษา 2555 สํานักมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 (10.1-1.4)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลีย่ 3.51
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
4.22
4.22
4.26
4.26
คะแนนอิงเกณฑ์
4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
10.1-1.1 แผนการดําเนินงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ
10.1-1.2 ตัวอย่างแบบสอบถาม
10.1-1.3 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ รอบปี
การศึกษา 2555 (การสํารวจปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 และปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1)
10.1-1.4 ตารางค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของ ปี ง บประมาณ 2555 ครั้ ง ที่ 2 และ ปี ง บประมาณ 2556
ครั้งที่ 1
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (response time)
ชนิดตัวบ่งชี้ : 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
ผลการดําเนินงาน
รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อกลับ (10.2-1.1) สรุปได้ดังนี้
จํานวน
รายการ
ทั้งหมด

ประเภทงาน

1.
2.
3.
4.

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มงานบริการวิชาการ
รวมจํานวนรายการทั้งหมด

ผลการประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

593
352
450
66
1,461

รายการที่ใช้เวลา
<= 4 ชม.
จํานวน ร้อยละ ร้อยละถ่วง
รายการ
น้ําหนัก

591
334
434
66

99.66
94.89
96.44
100.00

40.45
22.86
29.71
4.52
97.54

รายการที่ใช้เวลา
> 4 ชม.
จํานวน ร้อยละ ร้อยละถ่วง
รายการ
น้ําหนัก

2
18
16
-

0.34
5.11
3.56
-

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ร้อยละ ≥ 90
ร้อยละ ≥ 90
ร้อยละ 93.41 ร้อยละ 93.41 ร้อยละ 97.54 ร้อยละ 97.54
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
10.2-1.1 รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation
System : MES) “รายงานเวลาที่ใช้ในการติดต่อกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31
กรกฎาคม 2556”
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
เวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
< ร้อยละ 60
ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 80-89

คะแนน 5
≥ ร้อยละ 90

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาตัวชี้วัดงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดระดับความยาก – ง่าย ของงานที่
รับผิดชอบ ดังนี้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.)
งาน
ระดับง่าย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) ระดับยาก (Hard)
1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
≤ 10
> 10 - ≤ 16
> 16
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
≤ 12
> 12 - ≤ 28
> 28
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
≤ 12
> 12 - ≤ 20
> 20
4. กลุ่มงานบริการวิชาการ
≤8
> 8 - ≤ 16
> 16
หมายเหตุ : 1 วันทําการ เท่ากับ 8 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ
เวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ สําหรับงานที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งได้จากระบบ
Helpdesk Service System “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ” (10.3-1.1)
งาน
รายการ รายการที่แก้ไขภายในเวลาที่ รายการทีใ่ ช้เวลาเกินกําหนด
ทั้งหมด
กําหนด
จํานวน ร้อยละ ร้อยละถ่วง จํานวน ร้อยละ ร้อยละถ่วง
รายการ
น้ําหนัก รายการ
น้ําหนัก
1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
593
592 99.83
40.52
1
0.17
0.07
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 352
344 97.73
23.55
8
2.27
0.55
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
450
448 99.56
30.66
2
0.44
0.14
4. กลุ่มงานบริการวิชาการ
66
64 96.97
4.38
2
3.03
0.14
รวมจํานวนรายการทั้งหมด
1,461
99.11
0.89
ผลการประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ร้อยละ ≥ 90
ร้อยละ ≥ 90
ร้อยละ 97.99 ร้อยละ 97.99 ร้อยละ 99.11 ร้อยละ 99.11
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
10.3 – 1.1 รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation
System : MES) “รายงานเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31
กรกฎาคม 2556”
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
3.1 ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา
2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนา
8 ข้อ
8 ข้อ
5
คะแนน
แผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
7 ข้อ
7 ข้อ
5
คะแนน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
7 ข้อ
สถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
5 ข้อ
สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
5 ข้อ
การบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง

6 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

6 ข้อ

5

คะแนน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่ 76 จาก 94
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไก
7 ข้อ
การเงินและงบประมาณ

7 ข้อ

5

คะแนน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
9 ข้อ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

9 ข้อ

5

คะแนน

4.26 คะแนน

4.00

คะแนน

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่น
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
≥ 3.51
ผู้รับบริการ
คะแนน
ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการ
≥ 90%
ตอบสนองกับผู้รับบริการ (response
time)
≥ 90%
ตัวบ่งชี้ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)

ร้อยละ

97.54

5.00

คะแนน

ร้อยละ

99.11

5.00

คะแนน

5.00

คะแนน
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3.2 ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
2 การผลิตบัณฑิต
3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4 การวิจัย
5 การบริการวิชาการแก่
สังคม
6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปัจจัย
นําเข้า
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

-

5.00
-

-

5.00
-

ดีมาก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

-

5.00
5.00
5.00

-

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

หมายเหตุ

เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ สกอ.

ผลการประเมิน
ดีมาก
หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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หน้าที่ 78 จาก 94
3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลผลิตหรือ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
รวม
ผลลัพธ์
มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก
ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

ดีมาก

-

เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ สกอ.

หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มุมมองด้านบริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

5.00
5.00
5.00

-

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

ดีมาก

-

หมายเหตุ

เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ สกอ.

หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัย กระบวน ผลผลิตหรือ
รวม
นําเข้า
การ
ผลลัพธ์

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านวิชาการ
3) ด้านการเงิน
4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

-

5.00
5.00
5.00

-

1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
5.00
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดีมาก
หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ สกอ.
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บทที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยคณะกรรมการประเมิน)

รายงานผลการประเมิน
ประจําปีการศึกษา 2555

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานผลการประเมิน
30 สิงหาคม 2556
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีการศึกษา 2555

........................................................................................
(รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร)
ประธาน

........................................................................................
(ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์)
กรรมการ

........................................................................................
(ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง)
กรรมการและเลขานุการ
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ตามที่สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก ประจําปี
การศึกษา 2555 ตามคําสั่งสถาบันที่ 556/2556 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปีการศึกษา 2555 (สิงหาคม 2555 – กรกฎาคม
2556) นั้น บัดนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นแล้ว และจากการตรวจประเมินปรากฏ ว่า สํานักมีผล
การดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ อันเนื่องมาจากความร่วมมือของบุคลากรของสํานักที่มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานทุกกิจกรรม
สําหรับการบริหารและการจัดการ สํานักมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่ดีโดยนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ สํานักได้มีการพัฒนาการเขียนรายงานที่อ่านแล้ว
ทําให้คณะกรรมการฯมีความเข้าใจในการดําเนินงานในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี
นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ มี ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิ บัติที่ ดีเพื่อเป็ นแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้ ด้านการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสํานัก ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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4.1 วิธีประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน
ก. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
กลุ่มงานแผนและพัฒนาได้ติดต่อประสานกรรมการทุกท่าน และได้ข้อสรุปกําหนดการตรวจเยี่ยม
ในวัน ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. โดยได้ จัดส่ง หนั งสื อเชิญ ลงวั นที่ 21 สิ งหาคม 2556 ไปยั ง
คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมเอกสารดังนี้ 1) คําสั่งสถาบันที่ 556/2556 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก ประจําปีการศึกษา 2555
2) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 และ 3) แบบฟอร์มการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2555
ข. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรม
ตามกําหนดการคือ
• ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 9 ท่าน (รวมผู้แทนจากกลุ่มงาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงานจํานวน 1 ท่าน)
• ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
• คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายงานและสรุปผลการประเมินต่ อ
บุคลากรของสํานัก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 34 ท่าน (บุคลากรของสํานักจํานวน 30 ท่าน ผู้แทนจากกลุ่มงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงานจํานวน 1 ท่าน และคณะกรรมการประเมิน
จํานวน 3 ท่าน)
ค. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคะแนนการประเมิน เสนอจุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้นําเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารของสํานัก
2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
สํ า นั ก ได้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิ น ฯ
ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร Website ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์บางประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
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4.2 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2.1 ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
3 กลุ่ม ง
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง

สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงาน (การประเมินตนเอง)
ผลการดําเนินงาน (โดยคณะกรรมการ)
ผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง
คะแนน (/ = บรรลุ หรือ
คะแนน (/ = บรรลุ หรือ
(% หรือ
(% หรือ
ตัวหาร
ตั
ว
หาร
X
=
ไม่
บ
รรลุ
)
X = ไม่บรรลุ)
สัดส่วน)
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ
8 ข้อ
5
8 ข้อ
5
9
9
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
7 ข้อ
7 ข้อ
5
7 ข้อ
5
9
9
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภา
7 ข้อ
7 ข้อ
5
7 ข้อ
5
9
9
สถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
5 ข้อ
5 ข้อ
5
5 ข้อ
5
9
9
สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
5 ข้อ
5
9
9
การบริหารและการตัดสินใจ

หมายเหตุ
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ผลการดําเนินงาน (การประเมินตนเอง)
ผลการดําเนินงาน (โดยคณะกรรมการ)
ผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์
บรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง
คะแนน
คะแนน
(/ = บรรลุ หรือ
(/ = บรรลุ หรือ
(% หรือ
(% หรือ
ตัวหาร
X = ไม่บรรลุ) ตัวหาร
X = ไม่บรรลุ)
สัดส่วน)
สัดส่วน)
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ
6 ข้อ
5
6 ข้อ
5
9
9
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงิน 7 ข้อ
7 ข้อ
5
7 ข้อ
5
9
9
และงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
9 ข้อ
9 ข้อ
5
9 ข้อ
5
9
9
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่น
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระดับความพึงพอใจของ
ค่าเฉลี่ย
4.26
4
4.26
4
9
9
ผู้รับบริการ
3.51 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนอง
97.54
5
97.54
5
9
9
≥
กับผู้รับบริการ (response time)
ร้อยละ 90
ตัวบ่งชี้ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้
99.11
5
99.11
5
9
9
≥
รายการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)
5.00

หมายเหตุ

ไม่รวมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และ จุดเน้น จุดเด่น

หมายเหตุ:
1. ในช่องผลการดําเนินงาน ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือ
ระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ
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4.2.2 ตาราง ป2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน

ปัจจัย
นําเข้า
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต
7 การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

-

5.00
5.00
5.00
5.00

-

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

ผลการประเมิน

-

ดีมาก

-

หมายเหตุ

เฉพาะตัว
บ่งชี้ สกอ.

หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.2.3 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิต
หรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

5.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉพาะตัวบ่งชี้
สกอ.

-

ดีมาก

-

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ปัจจัย
นําเข้า

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา

-

มาตรฐานที่ 2 ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

-

5.00

-

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ที่1.1,
2.4, 7.1, 7.3,
7.4, 8.1, 9.1

หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.2.4 ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มุมมองด้านบริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัย กระบว ผลผลิตหรือ
รวม
นําเข้า นการ
ผลลัพธ์
-

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3. ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

ดีมาก

-

ตัวบ่งชี้ที่
1.1, 2.4,
7.1, 7.3,
7.4 และ
9.1
ตัวบ่งชี้ที่
8.1
ตัวบ่งชี้ที่
7.2
เฉพาะตัว
บ่งชี้ สกอ.

หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.2.5 ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง
ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
3 กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัย กระบว ผลผลิตหรือ
นําเข้า นการ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

หมายเหตุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านวิชาการ
3) ด้านการเงิน
4) ด้านการบริหารจัดการ

-

5.00
5.00
5.00

-

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

-

ดีมาก

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
7.1, 7.2, 7.3,
7.4 และ 9.1

เฉพาะตัว
บ่งชี้สกอ.
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หมายเหตุ 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
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.3 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง จากการประเมินของกรรมการ
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2555
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมใน - ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอย่าง
การกําหนดทิศทางการทํางาน
ต่อเนื่อง

-

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)

.

-

-

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการพัฒนาบุคลากรและมีงบประมาณ ในการ - ควรมีการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่น ๆ
พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานอยู่
เช่น การบริหารงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการพัฒนาระบบการสอบเทียบความรู้ทางด้าน
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ฯลฯ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน
ควรมีการนําระบบการสอบเทียบความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)

-

-

-

-

-

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการระดมปัญหาเป็น
ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Hardcopy
มีการพัฒนาระบบการเทียบความรู้ทางด้าน
ส่งเสริมให้มีผผู้ า่ นเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์จํานวนมากขึ้นโดยกําหนดใช้เป็น
เกณฑ์ในการรับบุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
มีการพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
ควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานด้าน IT
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการเพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ควรขยายวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกไปนอก
สํานัก
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-

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)
มีระบบ e-Meeting ในห้องประชุมกลาง และควรจะพัฒนาให้มีระบบในห้องประชุมย่อยด้วย
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีนอ้ ย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรเปิดช่องทางให้นักศึกษาและผูใ้ ช้บริการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น
เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของ
สํานัก
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีความเข้าใจในการทํางานของตนเอง
อย่างชัดเจน และมีความรับผิดชอบสูง (งานเสร็จ
ทันเวลา ระดับความพึงพอใจในระบบการ
ประเมิน)
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถ้ามี)
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4.4 วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขนึ้
สํานักได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System)
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสํานักใช้เป็นขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการของสํานักในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน
• การมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารทุก
ระดับสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําให้การบริหารงานหรือโครงการต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
• การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปี
ในองค์ประกอบที่ 10 อัตตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่นของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response time)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) เป็นระบบสารสนเทศที่
ช่วยให้การจองใช้ทรัพยากรส่วนกลางของสถาบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้การบริการจัดการด้านทรัพยากรของสถาบันเกิดประโยชน์สูงสุดและ
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
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คณะผู้จัดทํา SAR (Self Assessment Report)
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผศ.สุทธิชัย สุทธิทศธรรม)
2. รองผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม)
3. นางภาวินี พันธ์ลาภ
4. นางอัจฉราพร สาระบุตร
5. นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ
6. นายกฤษณะ หล่อโลหพันธุ์
7. นางสุนิดา เตียธสิทธิ์
8. นางสาวอรวรรณ สุขยานี
9. เลขานุการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางศิวพร สาริสุต)
10. นางทัศนีย์ อาดํา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

