
ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

  

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี :  5 ขอ    ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป :  5 ขอ    เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
[มธร.7.3-1(1)] ซ่ึงคณะกรรมการไดรวมกันประชุม และรวมถึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย [มธร.7.3-1(2)]  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 (แสดงรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรม) [มธร.7.3-1(3)]  



    2. มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ ไดจัดใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปการศึกษา 2555 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธนบุรี (MIS), 
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล e-Learning V3, ปรับปรุงฐานขอมูลงานวิจัย, ฐานขอมูลทะเบียน Online, 
ฐานขอมูลชมรมศิษยเกา,ฐานขอมูล e-Library, ฐานขอมูล e-Book, ฐานขอมูลวิธีการสืบคน Web OPAC 
[มธร.7.3-2(1-8)]  
 3. คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารที่ใชระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ ดังเอกสารหลักฐาน [มธร.7.3-3(1-3)]  และมีประชุมสรุป
ประเมินความพึงพอใจของคณะทํางานสารสนเทศ รวมถึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย [มธร.7.3-3(4-9)] 
 4. คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดสรุปผลประเมินความพึง
พอใจ  ดังเอกสารหลักฐานแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผูบริหาร และผูใชระบบสารสนเทศดาน
ตางๆ มาปรับปรุงการดําเนินงานระบบสารสนเทศ [มธร.7.3-4(1)] 

5. คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดมีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด ซ่ึงมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายกับ
หนวยงานภายนอก คือ การสงขอมูลรายงานการประเมินตนเองผานระบบ Che QA Online System, 
ฐานขอมูลรายบุคคล (www.data.mua.go.th) ฐานขอมูลการวางแผนเพื่อการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
(www.gotouni.mua.go.th), ฐานขอมูลบริหารงานวิจัยแหงชาติ, ระบบฐานขอมูล Biodata, ระบบสืบคน
ขอมูลผลงานวิจัย [มธร.7.3-5(1)] 
 
จุดแข็ง : 

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และตรงตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. คณะกรรมการทุกคนไดรวมประชุมวางแผนและแสดงความคิดเห็นรวมกันในการจัดทําแผน
ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และตรงตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติงานตามแผนที่รวมกันจัดทํา 
3. มีการปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมตามสภาวการณที่เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

และเศรฐกิจ ณ ชวงเวลานัน้ๆ 
 

 



จุดออน : 

จัดทําโครงการลาชาไมตรงตามเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีโครงการเรงดวน
เกิดขึ้น รวมถึงเกิดปญหาในดานการติดตั้งระบบเครือขายดวยเทคโนโลยีที่ไมคุนเคยทําใหปฏิบัติงานไม
ตรงตามกําหนดเวลาที่วางแผนไว  

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. ควรจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายชวยใหคําแนะนําดานการติดตั้ง 
ระบบดวยเทคโนโลยีใหม 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเรว็ทําใหบางโครงการที่วางแผนไวไมเหมาะสมกับ 
เทคโนโลยีปจจุบัน 

3. ควรจัดลําดับความสําคัญของการจัดทําโครงการ และปรับปรุงแผนเมื่อมีโครงการเรงดวน 
เกิดขึ้น 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.7.3-1 (1) 

 
คําสั่งที่ 049/2555 เรื่อง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ 

(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 
ครั้งที่ 1/2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(3) 
 

แผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนยุทธศาสตรของศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 (แสดงรายละเอียดของโครงการ
และกิจกรรม) มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.7.3-2 (1) โครงการปรับปรุงระบบ e-Learning และระบบฐานขอมูล e-Learning V 3.0 
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธนบุรี (MIS)  
(3) ฐานขอมูลงานวิจัย 
(4) ฐานขอมูลชมรมศิษยเกา 
(5) ฐานขอมูล e-Library 
(6) ฐานขอมูล e-Book 
(7) ฐานขอมูลวิธีการสืบคน Web OPAC  
(8) ฐานขอมูลการใชบริการเครือขาย 

มธร.7.3-3 
 

(1) 
 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูบริหารดานการใชงานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และการตัดสินใจประจําปการศึกษา 2555 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(2) 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศประจําปการศกึษา 
2555 

(3) 
 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจระบบบริหารการศึกษา (ระบบ
ฐานขอมูลทะเบียนและวัดผล) ประจําปการศึกษา 2555 

(4) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสารสนเทศครั้งที่ 
2/2555 

(5) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสารสนเทศครั้งที่ 
3/2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสารสนเทศครั้งที่ 
4/2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(7) 
 

สรุปรายงานความพึงพอใจของผูบริหารดานการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร และการตัดสินใจประจําปการศึกษา 2555 

(8) 
 

สรุปรายงานความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศประจําปการศึกษา 
2555 

(9) 
 

สรุปรายงานความพึงพอใจระบบบริหารการศึกษา (ระบบฐานขอมูลทะเบียน
และวัดผล) ประจําปการศึกษา 2555 

มธร.7.3-4 
 

(1) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ ครัง้ที่ 
5/2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มธร.7.3-5 (1) การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะบริหารผานระบบเครือขาย 
- ระบบขอมูล CHEQA Online 
- ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาต ิ
- ระบบฐานขอมูล Biodata 
- ฐานขอมูลรายบุคคล (www.data.mua.go.th) 
- ระบบสบืคนขอมูลผลงานวจัิย 
- ฐานขอมูลการวางแผนเพื่อการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

(www.gotouni.mua.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 


