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ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ 

สาระสําคัญ แนวทาง ผลการดําเนินงานโดยสรุป เพื่อการบรรลุตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี ้

ในปการศกึษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต โดยศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดทุนสารสนเทศ (Information Capital) 

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน โดยมีการดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ระดับ ดังนี ้

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใหความสําคัญในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากผูบริหารและกลุมผูใช

ระบบสารสนเทศ , มีแผนงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (Information System Plan) (PI54-73-1-1-S1) ซ่ึง

เปรียบเสมือนกลยุทธในระดับหนาที่ เปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูเปาหมายคือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ ประกอบไปดวยแผนงานยอยและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนางานในดานตางๆ ซ่ึงมีความสอดคลอง กับกรอบยุทธศาสตร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยัง ไดใหการสนบัสนนุทุนสารสนเทศ  (Information Capital) ตอยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ที่ตอง

พ่ึงพาระบบฐานขอมูล ดวยการจัดทํา แผนการจัดลําดับความสําคัญและนําเสนอโครงการท่ีมุงเนน (PI54-73-1-1-S2) อีกดวย  

 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย  โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

2.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจดัการ

เรยีนการสอน การวิจยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่หลากหลายที่ชวยในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ชวยในการบริหารและตัดสินใจ โดยระบบที่ไดพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา

- ระบบการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดตารางเรียน ตารางสอบ หองเรียน หองสอบในแตละ

ภาคการศกึษาผาน internet ได 

 เปนระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน ไดแก 

- ระบบลงทะเบียนเรียนและประเมินผล  เปนระบบที่ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิม -ลดรายวิชา และดผูล

สอบในแตละภาคการศกึษาผาน internet ได 

- ระบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาตอการสอนของอาจารย เปนระบบที่ใหนักศึกษาเขามาแสดงความคิดเห็นตอ

การเรยีนการสอนของอาจารยทกุภาคการศกึษาของทกุปการศกึษาและเพ่ือใหอาจารยนาํผลทีไ่ดจากการประเมินไป

ใชในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- ระบบลงทะเบียนแจงสําเร็จการศึกษา ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก ในชวงที่นักศึกษาจะตองเตรียมตัวเขาสูขั้นตอนการ

ผูสําเร็จการศึกษา 

- ระบบบริการประมวลผลสอบวัดระดับความรู (E-Score) ใหบริการประมวลผลการทําแบบทดสอบ Placement Test 

ของนกัศกึษาแรกเขา เพ่ือใหทราบขอมูล “คาระดับทักษะพื้นฐาน” ในกลุมรายวิชาของคณะตางๆ  
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ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ 

 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศดานการวิจัย 

KBURPM

 

 (KBU Research Project Management) ระยะที่ 1: Back Office Application ตาม

โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารงานวิจัย ใหกับสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพ่ือใหมีเครื่องมือในการดําเนินงาน

เบื้องตนดานฐานขอมูลงานวิจัย ทีเ่ปนเอกภาพ และควบคุมขอมูลงานวิจัยใหมีความสอดคลองกัน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

พัฒนาเช่ือมโยงขอมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปสูระบบสารสนเทศในงานประกันคุณภาพ  

 

  ตามแผนงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ไดกําหนดไวใน แผนงานท่ี 1.2 : จัดทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวยโครงการพัฒนาระบบหลักที่สําคัญคือ 

ระบบสารสนเทศดานการบรหิารจัดการ 

1. ระบบคํานวณเวลาการทํางานของบคุลากร  เปนระบบที่เก็บรวบรวมประวัติสวนบุคคลของพนักงาน เชน วันที่เริ่ม

งาน อายุ เพศ ตาํแหนงหนวยงาน วุฒกิารศกึษา ความถนดัพิเศษ  รวมถึงประวัติในการปฏิบัติงานดวย เชน การมา

ปฏิบัติงาน ขอมูลการลา เปนตน 

2. ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส  เปนระบบรับ -สงหนังสือเวียนที่สงโดยหนวยงานผูทําหนาที่สง (ในที่นี้ คือ กลุม

บริหารงานทั่วไป  หรอื เลขานกุารของคณะ /หนวยงาน ) ซ่ึงจะทําหนาที่สงหนังสือเวียนใหกับหนวยงานตางๆ ที่มี

สิทธิจะไดรับหนังสือเวียนฉบับนั้น ๆ โดยจะมี User – Password เปนตัวกําหนด และเพ่ือจะเปดอานหนังสือเวียนซ่ึง

เอกสารเปน PDF  

 

 

1. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรายจาย เปนระบบเช่ือมโยงระบบงานตางๆเขาไวดวยกัน ซ่ึงลงลึกใน

รายละเอียดของคาใชจาย ที่เอ้ือตอผูบริหารในการนําขอมูลตางๆจากระบบมาใชในการวิเคราะหทางการเงินได 

ระบบสารสนเทศดานการเงิน 

2. โปรแกรมสนับสนุนการนําสงขอมูลเขาสูระบบ E-Audit : ระบบการจดัการเงนิคงคางของสถานศกึษา เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพระบบการใหกูยืม และระบบบริหารจัดการหนี้ ที่มีประสิทธิภาพ 

 

2.2 การนําระบบสารสนเทศท้ังหมดในขอ 2.1 ไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 ระบบสารสนเทศตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําและพัฒนาขึ้นดังแสดงในขอ 2.1 นั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะ /สาขาวิชา  และ

หนวยงานสําคัญๆ ไดนําขอมูลมาใชเปนขอมูลตั้งตนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) การจัดทําฐานขอมูล CHEQA Online ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดย

ระบบสารสนเทศที่นํามาใช ไดแก ระบบแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาตอการสอนของอาจารย, ระบบฐานขอมูลกิจกรรม , ระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริการการศึกษา, ระบบคาํนวนเวลาการทาํงานบคุลากร และระบบบัญชีแยกประเภท เปนตน  

หมายเหตุ : รายละเอียดการดาํเนนิงานตามเกณฑที ่2 ดูไดจาก Information Capital Report, Year 2011 (PI54-73-1-2-S1), 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (PI54-73-1-2-S2), รายงานการสนับสนุนตัวบงช้ี 9.1 เกณฑท่ี 6 (PI54-73-1-2-S3) 
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ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ระบบสารสนเทศ โดยจัดทํา แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (PI54-73-1-3-S1) จํานวน 2 กลุม ทั้งในกลุมบุคลากรและกลุม

นกัศกึษา โดยมีการสํารวจลงลึกสูการประเมินรายฐานขอมูลในระดับ Database Application 

รวมทั้งกําหนดเวลาในการเก็บแบบประเมินเพ่ือมาวิเคราะหขอมูลจัดทําเปน สรุปผลแบบประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 (PI54-73-1-3-S2) 

 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

ในปการศกึษา  2553 หลังจากมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิาร ดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ แลว ไดมีการนําผล

การประเมินความพึงพอใจมาดําเนินการปรับปรุงแกไข  พัฒนางานตางๆ  โดยจัดทํา  แผน ปรับปรุง ระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย  ประจําป  2554 (PI54-73-1-4-S1) เพ่ือดําเนินการในรอบปการศึกษาถัดไป  โดยศนูยคอมพิวเตอร ฯ มีบริการพัฒนา

ระบบสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกตสําหรับหนวยงานภายใน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน  

ชวยใหการดาํเนนิกิจการตางๆ ของหนวยงานสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการสงขอมูลเขาสูระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด ซ่ึงประกอบดวยการดาํเนนิงาน 2 สวน 

5.1 CHE QA Online System มหาวิทยาลัยไดมีการรวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดมีการจัดทําขอมูล Common Data Set พรอมทั้งไดกําหนดใหมีผูดูแลระบบ

ของมหาวิทยาลัย เปนผูนําขอมูลเขาเพ่ือเช่ือมโยงสูระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ “CHE 

QA Online System” ของ สกอ. 

 

5.2 ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศ โดยฝายพัฒนาระบบซอฟตแวร ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมคือ “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาฯ” เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสามารถม่ันใจไดวา การใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือ

เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาของประเทศ จะไดรับการดูแลและพัฒนาไปสูคุณภาพที่ดีตอไป  

สามารถอางอิงการดําเนินงานในเรื่องนี้ไดจาก รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายในของฝายพัฒนาระบบซอฟตแวร 

รายงาน ครั้งท่ี 1  เดือนตุลาคม 2554 ( PI54-73-1-5-S1) และ รายงาน ครั้งท่ี 2 เดือนมกราคม 2555

 

 ( PI54-73-1-5-S2) 

 


