
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะท างานด้านสารสนเทศ ส านักงานอธิการบด ี

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเดชอุดม อาคารส านักงานอธิการบด ี

ผู้เข้าประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ   นายสุรชัย  จูมพระบุตร   ประธานคณะท างาน  

๒. (แทน) ผู้อ านวยการกองกลาง สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร คณะท างาน  

๓. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน   นายธีระศักดิ์  เชียงแสน คณะท างาน  

๔. (แทน) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   นางวนิดา  ชนะกานนท์ คณะท างาน 

๕. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา   คณะท างาน 

๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายรัฐพล  แม่นธนู เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 - 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  นายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ฯ ประธานคณะท างาน แจ้งที่ประชุม
ทราบมติคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบ
แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อ เป็นการ ทบทวนการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี และการน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ มาพิจารณาแนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้ 
 



๒ 

 

๔.๑.๑ ทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕ ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

 นายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ฯ ประธานคณะท างาน แจ้งที่
ประชุมทราบผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่าส านักงานอธิการบดีควรพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับพันธกิจ และสามารถน าไปสู่การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบว่า ในการจัดท าแผนของ
ส านักงานอธิการบดีควรค านึงถึงบทบาทที่แท้จริงของส านักงานอธิการบดีที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่รับผิดชอบ
การบริหารของส านักงานอธิการบดีและส่วนที่เป็นภ าพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เห็นภ าพความเชื่อมโยงกับ
แผนของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนมากข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ คือ ควร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ของส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ส านัก   

 
๔.๑.๒ แนวทางการ ด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ   

การตัดสินใจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

นายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ ประธานคณะท างาน แจ้งที่
ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) ในกลยุทธ์   
ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ใน “มาตรการ ๒.๓ ปรับปรุงระบบงบประมาณและ
การเงินให้มีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี 
ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และ 
“มาตรการ ๒.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้
น าเสนอ (ร่าง) แผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ๗.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ในการนี้ นายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ ประธานคณะท างาน 
ได้แจ้งที่ประชุมถึงแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแลระบบการจัดการต่างๆ ประกอบกับการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศมีความหลากหลาย ไม่เป็นระบบเดียวกัน ส านักงานอธิการบดีควรมี
แนวทางในการด าเนินการเพื่อปรับปรุงระบบให้เป้นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ให้กองแผนงานพิจารณา แผนระบบสารสนเทศ ( Information System Plan)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ฯ และ แผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของส านักงาน
อธิการบดี 
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๓ 

 

๒. ที่ประชุมได้ทบทวนการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลของส านักงานอธิการบดีแล้ว
พบว่า ยังมีปัญหาการด าเนินงานเดิมอยู่ ดังนั้น จึงมีมติให้ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๔ ระบบ คือ 

- ระบบบุคลากร    โดย กองการเจ้าหน้าที่ 
- ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน   โดย ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
- ระบบการลงทะเบียนรับส่งหนังสือ  โดย กองกลาง 
- การเงินและงบประมาณ (UBU-FMIS) (เฉพาะ สนอ.)  โดย กองคลัง 

 
 



๔ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ๑. รวบรวมแนวทางการประเมินระบบสารสนเทศ จากแนวปฏิบัติของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สกอ. และ ก.พ.ร.เป็นต้น  
๒. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบฯ น าผลส ารวจความพึงพอใจจากปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มาใช้ในการจัดท าแผนฯ 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบฯ ก าหนดกิจกรรม/ แนวทางการด าเนินงาน 
๔. จัดท าแผนระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ผ่านมติจากท่ีประชุม ค.
กก. สนอ. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖) 

มิ.ย.-ก.ค. 
๒๕๕๖ 

- ส านักงานประกันฯ 
 
- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบฯ 
 
- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบฯ 
- กองแผนงาน 

๒.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการบริหารจัดการและการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๑. ด าเนินงานตามแผนสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ  
 

(มี.ค. / พ.ค. 
๒๕๕๗) 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบฯ 
- ส านักงานประกันฯ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ๑. ยกร่าง – รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
เสนอคณะท างานด้านสารสนเทศ และ คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบด ี
๒. ด าเนินการส ารวจ/จัดเก็บข้อมูล 
๓. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท ารายงานฯ เสนอคณะท างานด้าน
สารสนเทศ และ คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบด ี

เม.ย. ๒๕๕๗ - ส านักงานประกันฯ 

๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๑. จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอ
คณะท างานด้านสารสนเทศ และ คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบด ี
๒. พิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบระบบฯ น าไปปรับปรุง 

พ.ค. ๒๕๕๗ - คณะท างานด้านสารสนเทศ 
 
- คณะกรรมการบริหารส านักงานฯ 
- ส านักงานประกันฯ 

๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ๑. จัดท าแผนการรายงานข้อมูลตามที่หน่วยงานภายนอกก าหนด และ
รายงานให้คณะท างานรวบรวมไว้เป็นแผนของส านักงานอธิการบด ี

ธ.ค. ๒๕๕๖ - หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 



๕ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 

 
................................................  

(นายรัฐพล แม่นธนู) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
..............................................  

(นายสุรชัย  จูมพระบุตร) 
รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


