
ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(information system plan) 
 

       ส านักฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ
ตัดสินใจ (สวท. 7.3-1-1)  โดยท าบันทึกเชิญ
ประชุม (สวท. 7.3-1-2) เพื่อจัดท าแผนระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของ
ส านักฯ  (สวท. 7.3-1-3) 

สวท. 7.3-1-1  
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (อ้างอิงมาจาก 
มหาวิทยาลยั) 
 
สวท. 7.3-1-2 
บันทึกเชิญ
คณะกรรมการจัดท า
แผนระบบสารสนเทศฯ 
ร่วมประชุมจัดท าแผน
ระบบสารสนเทศฯ 
 
สวท. 7.3-1-3 
แผนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของส านักฯ  

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลมุการจดัการ
เรียนการสอน การวิจยั การ
บริหารจดัการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

     ส านักฯ มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานบริหารและการ
ตัดสินใจ โดยมีทั้งระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกับของ
มหาวิทยาลยัฯ และระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน
ของส านักฯ ดังนี ้
     ระบบสารสนเทศด้านบริหารจดัการ ได้แก่  
     ระบบ Liberty เป็นระบบสารสนเทศการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ จาก
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส ์ฐานข้อมูลสารนิเทศ และการ
บริการยมื-คืน (สวท.7.3-2-1) 
     ระบบ MIS เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
บุคลากร ซึ่งใช้ร่วมกับระบบของมหาวิทยาลัยฯ 
(สวท.7.3-2-2) 
 

สวท. 7.3-2-1   
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบ Liberty 
http://liberty.kpru.ac
.th/liberty/libraryHo
me.do 
 
สวท. 7.3-2-2   
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบ FIS 
ที่แสดงข้อมูลบุคลากร
ของส านักฯ 
http://ict.kpru.ac.th/
misarit/index.php/pe
rsonal-arit 
 



ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

     ระบบ MIS ARIT เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเอง เพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ 
ได้แก่  สถิติการยืมทรัพยากรสารนิเทศ สถิติการใช้
ห้องฉาย สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการภาษา สถิติการค้นคืน
ซีดีรอมและอินเตอร์เนต็ สถิตผิู้ใช้บริการส านักฯ 
สถิติการให้บริการวิชาการ และไดน้ าลิงค์การเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศฯ อื่นๆ มาไวท้ี่หน้าเว็บไซต์ 
ระบบ MIS ARIT ด้วย เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงและการใช้งาน (สวท.7.3-2-3) 
     ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น คือ สารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 
(สวท.7.3-2-4) 
     ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ได้แก ่
     ระบบ E-Thesis เป็นระบบส าหรับสืบค้น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธท์ี่มีอยู่ในส านักฯ  
(สวท.7.3-2-5) 
     ระบบ ThaiLIS เป็นระบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนกลาง  
ใช้ส าหรับสืบค้นวิทยานิพนธ์ท้ังของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยใช้
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สวท. 7.3-2-6) 
    ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน ได้แก่ ระบบบัญช ี
3 มิติ เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติงานราชการ ซึ่งใช้งานร่วมกับ
มหาวิทยาลยัฯ (สวท.7.3-2-7) 

สวท. 7.3-2-3  
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบสารสนเทศของ
ส านักฯ 
http://ict.kpru.ac.th/
misarit/index.php 
 
สวท. 7.3-2-4   
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบฐานข้อมลูท้องถิ่น 
http://arit.kpru.ac.th/
rlocal/index.php 
 
สวท. 7.3-2-5  
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบ E-Thesis 
http://202.29.15.13/ 
theses/index.php 
 
สวท.7.3-2-6 
เอกสารหนา้เว็บไซต์ 
ThaiLIS 
http://dcms.thailis.or
.th/dcms/basic.php 
 
สวท.7.3-2-7 
เอกสารหนา้เว็บไซต์
ระบบบัญชี 3 มิต ิ
http://3d-gf.kpru.ac 
.th/bgreport1/ 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

      ส านักฯ มีระบบประเมินความพึงพอใจแบบ
ออนไลน์ส าหรับผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ บนหน้า
เว็บไซตส์ารสนเทศของส านกัฯ โดยใช้ระบบการ
ประเมินกลางร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ โดยเน้น
ความสะดวกในการประเมินและรายงานผล 
(สวท.7.3-3-1) 
      ส านักฯ ได้ท าประกาศส านักฯ เรื่อง การ
ประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากรภายใน
ส านักฯ เพื่อท าการประเมิน (สวท.7.3-3-2) 
      หลังจากท าการประเมินแล้ว ระบบสามารถ
รายงานผลการประเมินได้ในรูปแบบสถิติ กราฟ 

สวท.7.3-3-1   
เอกสารหนา้เว็บไซต์
แบบประเมินส าหรับ
กรอกข้อมูล 
 

สวท.7.3-3-2 
ประกาศส านักฯ เรื่อง 
การประเมินความพึง
พอใจ การใช้ระบบ
สารสนเทศฯ 
 

สวท.7.3-3-3 
เอกสารหนา้เว็บไซต์
แบบประเมินส าหรับ



ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน (สวท.7.3-3-3) รายงานผลการประเมิน  

 4 มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  

      ส านักฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศฯ ที่ได้รวมทั้งข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ของส านักฯ ให้ไดต้าม
ความต้องการของผู้ใช้ 
      โดยจัดท ารายงานสรุปผลการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ และแผนการปรับปรงุระบบ
สารสนเทศฯ จากข้อเสนอแนะทีไ่ด้  มาก าหนด
เป็นประเด็นส าคัญ ในการปรับปรงุระบบ
สารสนเทศฯ (สวท.7.3-4-1) 
      และผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบของผู้บริหารเป็นที่
เรียบร้อย (สวท.7.3-4-2) 
      จากที่ได้ท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 
ตามประเด็นทีไ่ด้จากข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้ได้
ระบบสารสนเทศฯ ที่สะดวกในการใช้งาน 
ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ต่อไป 
(สวท.7.3-4-3) 

สวท.7.3-4-1  
รายงานสรุปผลการ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ และ
แผนการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ 
 
สวท.7.3-4-2  
บันทึกข้อความ เรื่อง 
รายงานผลการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 
สวท.7.3-4-3 
เอกสารแสดงหน้า
เว็บไซตร์ะบบ
สารสนเทศฯ ก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุง 

 5 มีการส่งข้อมลูผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

     ส านักฯ มีการส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด โดย 
จัดส่งข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาผา่นระบบ CHE QA Online  
(สวท.7.3-5-1) 

สวท.7.3-5-1 
หน้าเว็บไซต์ส าหรับ
กรอกข้อมูลของระบบ 
CHE QA Online 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

.5....ข้อ ..5...ข้อ คะแนน..5.  .5..ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ยุติธรรม ปรมะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงาน
ผลการด าเนินงาน :   

นายวันเฉลิม พูนใจสม 

โทรศัพท์ :  089-6443522 โทรศัพท์ :  081-6802502 
E-mail :    keng2007@gmail.com,  yut@kpru.ac.th    E-mail :   rcheethoj_kpru@windowslive.com 
 



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ  และทรัพยากรที่พร้อมในการ
ด าเนินการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการปรับปรุงกราฟิคประกอบท่ีเป็นข้อมูลอัปเดตใหม่ และเปลีย่นการเช่ือมโยงข้อมูลด้านบคุลากร 
จากระบบ FIS มาเป็นระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 


