
ผนวก ค 
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กบศ.ยศ.ทร. ประจ าปี งป.๕๙  

(ใช้ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
................................................. 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย (หน่วย
รับผิดชอบหลัก คือ กบศ.ยศ.ทร.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
(๒)  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(๓)  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๔)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
(๕)  มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๖)  มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถาบัน 
(๗)  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
(๘) มีการน าผลการประเมินในข้อ (๔) และข้อ (๗) มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๓  ข้อ มี ๔ ข้อ  มี ๕ ข้อ มี ๖ ข้อ มี ๗ - ๘ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า กบศ.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๗ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ พบว่า กบศ.ฯ (โดยแผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ)   
มี (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ส าหรับใช้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
ยศ.ทร. ในแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ (๑) วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยศ.ทร. (๒) เป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยศ.ทร. (๓) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ                
(๔) สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แบ่งเป็น (๕.๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา (๕.๒) พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (๕.๓) พัฒนาการจัดการความรู้
และให้บริการก าลังพล และ (๕.๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๒)  มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ พบว่า ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา เช่น ระบบทดสอบ        
ก่อนเรียน/หลังเรียน ระบบประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ระบบประเมินหลักสูตรและผู้บรรยาย ระบบ
ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ระบบประเมินความ
พึงพอใจประสิทธิภาพและความปลอดภัยฐานข้อมูล  ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด  

ค - ๑ ของ ๔ หน้า 



โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด (MILLIB กหส.ยศ.ทร.) ระบบฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของ ศยร.ฯ เป็นข้อมูล
ไฟล์ PDF เก็บไว้ในเว็บไซต์ของ ศยร.ฯ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน Dynamic English และ 
American Language Course เป็นไฟล์วิดี โอ ในการเรียนรู้ ผ่ าน webbase - Learning ด้านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน Classroom Monitoring 
System (192.168.123.0) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานหน่วยงาน ได้แก่ ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง 
ระบบงานพัฒนาเว็บไซต์ ยศ.ทร. ระบบงานสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ KM-wiki ในระบบ
อินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม สบ.ทร., ระบบงาน RTN-ERP การจัดซื้อ - 
จัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ระบบงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ท าบัตรข้าราชการของ ยศ.ทร.  
  (๓)  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่า มีระบบการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ระบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ระบบประเมินค่าคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ระบบประเมินหลักสูตรและผู้บรรยาย ระบบประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ระบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพและความปลอดภัยฐานข้อมูล ระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด (MILLIB กหส.ยศ.ทร.) ระบบ
ฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของ ศยร.ฯ เป็นข้อมูลไฟล์ PDF เก็บไว้ในเว็บไซต์ของ ศยร.ฯ ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอน Dynamic English และ American Language Course เป็นไฟล์วิดีโอในการเรียนรู้
ผ่าน webbase - Learning ด้านการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ระบบถ่ายทอด
การเรียนการสอน Classroom Monitoring System (192.168.123.0) ยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการข้อมูลโดยตรง จากการสอบถาม จนท. พบว่า เป็นการด าเนินการในภาพรวม โดยแผนกกรรมวิธี
ข้อมูล กบศ.ฯ  
  (๔)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล พบว่า ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล/เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ในระบบอินทราเน็ตภายในของ ยศ.ทร.  ใน งป.๕๘ 
โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ข้าราชการ ยศ.ทร. จ านวน ๕ นาย และ นทน.พวช. จ านวน 
๑๙ นาย มีรายการประเมินในแบบประเมิน ประกอบด้วย ๕ ส่วน ส่วนที่ ๑ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล        
มี ๘ รายการ คือ (๑.๑) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลในระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ (๑.๒) ความ
เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ (๑.๓) ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ใน
ฐานข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ (๑.๔) ความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลในระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๓ (๑.๕) ความสะดวกในการใช้งานระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ (๑.๖) ความน่าสนใจในการใช้งาน
ระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ (๑.๗) ความหลากหลายของข้อมูลและระบบงาน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๓ (๑.๘) การใช้ประโยชน์จากระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ ส่วนที่ ๒ ระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ มี ๒ รายการ คือ (๒.๑) ความสะดวกในการใช้งาน/การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ได้คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ ๓.๖๘ (๒.๒) ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ ส่วนที่ ๓ บุคลากร
มี ๒ รายการ คือ (๓.๑) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ (๓.๒) มีบุคลิกภาพและการสื่อสาร  
ที่เหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ ส่วนที่ ๔ คุณภาพการบริการ มี ๒ รายการ คือ (๔.๑) ความสะดวก 
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ (๔.๒) มีความถูกต้องได้มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๓ ส่วนที่ ๕ สิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ มี ๔ รายการ คือ (๕.๑) มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การศึกษาค้นคว้าเพียงพอ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ (๕.๒) มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ (๕.๓) สถานที่มีความสะอาด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ (๕.๔) ที่ตั้งของห้องบริการ
สารสนเทศสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ และในภาพรวมของทุกรายการมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ ตรงกับระดับความพึงพอใจมาก 

ค - ๒ ของ ๔ หน้า 



  (๕)  มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่า มีการปรับปรุงระบบข้อมูลเฉพาะบน
เว็บไซต์ของ นขต.ยศ.ทร.  และพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ตามที่มีหน่วยร้องขอ  
  (๖)  มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถาบัน พบว่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Database Server) 10.106.30.3 ภายในระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. โดยมีแผนผังระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตและโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Connection and LAN Subnet) ของ ยศ.ทร. และ Proxy 
Server 10.109.30.2 มีระบบ wifi ติดตั้งทั่วบริเวณของสถานศึกษาและหน่วยสนับสนุน มีการติดตั้ง Pfsense 
Linux เพ่ือใช้งานเป็นไฟร์วอล์ เราเตอร์ และเกตเวย์ (Gateway เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการสื่อสาร
ข้อมูล (หน้าที่หลักของเกตเวย์ คือ ช่วยท าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ๒ เครือข่ายหรือมากกว่าที่มีลักษณะ 
ไม่เหมือนกัน คือลักษณะของการเชื่อมต่อ (Connectivity) ของเครือข่ายที่แตกต่างกัน) และมีโปรโตคอล
ส าหรับการส่ง - รับ ข้อมูลต่างกัน เช่น LAN เครือหนึ่งเป็นแบบ Ethernet และใช้โปรโตคอลแบบอะซิงโครนัส 
ส่วน LAN อีกเครือข่ายหนึ่งเป็นแบบ Token Ring และใช้โปรโตคอลแบบซิงโครนัส เพ่ือให้สามารถติดต่อกันได้
เสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือจ ากัดวงให้แคบลงมา เกตเวย์โดยทั่วไปจะใช้เป็นเครื่องมือส่ง - รับข้อมูลกัน
ระหว่าง LAN ๒ เครือข่ายหรือ LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม หรือระหว่าง LAN กับ WAN โดยผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะเช่น X.25 แพ็คเกจสวิตซ์ เครือข่าย ISDN เทเล็กซ์ หรือเครือข่ายทางไกลอ่ืน ๆ) 
เชื่อมต่อกับ ทร. ใช้กับอาคาร บก.ยศ.ทร. ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน ใช้กับ รร.พจ.ฯ สถานศึกษาและ
หน่วยต่าง ๆ ในอาคาร สรส. และอาคาร BOQ  
  (๗)  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล พบว่า  
มีการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ในระบบอินทราเน็ตภายใน
ของ ยศ.ทร.ใน งป.๕๘ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้าราชการ ยศ.ทร.
จ านวน ๔ นาย และ นทน.พวช. จ านวน ๒๑ นาย มีรายการประเมินในแบบประเมิน ประกอบด้วย ๒ ส่วน       
ส่วนที่ ๑ ด้านประสิทธิภาพ มี ๕ รายการ คือ (๑.๑) ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๐ (๑.๒) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๐ (๑.๓) ประสิทธิภาพ/
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ (๑.๔) มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
และครบถ้วน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ (๑.๕) มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๘ ส่วนที่ ๒ ด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล มี ๒ รายการ คือ (๒.๑) ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความ
เหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ (๒.๒) มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ และในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจมาก 
  (๘)  มีการน าผลการประเมินในข้อ (๔) และข้อ (๗) มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล พบว่า ไม่มีข้อมูล
สนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๘ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
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 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔  
 ไม่มี  

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ 
 ๑. ไม่มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
 ๒. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล มีจ านวนน้อย มีเฉพาะ นทน.หลักสูตรเพ่ิม
วิชาเท่านั้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ 
 ๑. ควรแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย จนท.รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล  จนท.รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ระบบงาน จนท.โปรแกรมเมอร์ในการออกแบบระบบงาน จนท.เครือข่ายในการดูแลระบบเครือข่าย 
และ จนท.ในการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. ควรรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล และผลประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา และใช้
ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อไป รวมทั้งแจ้งผลให้สถานศึกษาเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาและ 
นทน. เข้าประเมินในระบบออนไลน์ 
 
 
 

..................................... 
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   ตรวจถูกต้อง 
       น.อ.หญิง 

     (ชมภู  พัฒนพงษ์) 
    รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 

             เม.ย.๕๙ 


