ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารงาน
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ความเป็นมา/หลักการ
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดําเนินการประกันคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา นั้น ปัจจุบันพบว่า งานประกันคุณภาพยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และ
ยังเป็นภาระงานของบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลยังไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับ ทําให้ขาด
ความครบถ้วนของข้อมูลที่สําคัญ ดังนั้น หากมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับการจัดทํา
ฐานข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกันได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับคณะ โดย
ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบันทึก ตรวจสอบข้อมูล และจัดทําข้อมูลดัชนีประเมิน ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกที่สําคัญในการตอบสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพคณะฯ รวมทั้ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํารายงานสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และที่สําคัญเพื่อให้เกิดคุณภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบ
ฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
2) เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเอื้อต่อระบบประกัน
คุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งต่อระบบประกันคุณภาพและงานประจํา
3) เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มคี วามเชื่อมโยงและมีความเป็นปัจจุบัน
4) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
1) การจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพและการบริหารงาน
(FIS : Faculty Information System) ประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ภาควิชา/หน่วยงาน
1.2 การจําแนกกลุ่มงานตามพันธกิจ ประกอบด้วย
- การเรียนการสอน (หลักสูตรการประเมินการสอนของอาจารย์)
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- การวิจัย (จํานวนโครงการวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนวิจัย ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์
ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ)
- การบริการวิชาการแก่สังคม (วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
1.3 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสํานัก ประกอบด้วย ตัวบ่งชี่ใช้ในการ
ประเมิ น 9 องค์ ป ระกอบ สํ าหรั บ หน่ ว ยการจั ด การเรีย นการสอน (คณะ) และ 6 องค์ป ระกอบ สํ าหรั บ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (สํานัก)
1.4 ลักษณะการทํางาน
- ระบบประมวลผลข้อมูลในระดับคณะ (Transaction Processing System : TPS) เป็นระบบ
ช่วยจัดแยกประมวลข้อมูลที่เกิดจากเหตุการณ์ประจําวันของแต่ละคณะ เช่น กิจกรรม การให้บริการวิชาการ
เป็นต้น
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบที่นํา
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทํารายงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจและกําหนดผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลทั้งระดับบุคลากรภาควิชา/
หน่วยงาน และระดับคณะฯ
วิธีการดําเนินงาน
ขั้นที่ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบ/รหัสการใช้งานของผู้รับผิดชอบ
- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ตรวจสอบข้อมูล
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
- รหัสการใช้งาน
• ส่วนบุคคล
• ภาควิชา/หน่วยงาน
• ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน
• ผู้บริหารคณะฯ
ขั้นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
- รู้จักโปรแกรม
- วิธีการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงานกรอกข้อมูลทุกส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
(ยึดตามสังกัดบุคลากร)
- ข้อมูลบุคลากร / การพัฒนาบุคลากร
- ผลงานวิจัย
- คําสั่งที่ภาควิชาออกเอง
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- โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
ขั้นที่ 4
- ติดตามการกรอกข้อมูล
- ปัญหา/อุปสรรคจากการใช้โปรแกรม
- เพื่อประสานกับผู้พัฒนาโปรแกรมให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
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ฐานข้อมูลจําแนกเป็น 6 ส่วน
1) การทํางานของระบบสารสนเทศคณะฯ (FIS) ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ได้แบ่งการทํางานออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งจะมีเกีย่ วข้องในส่วนต่างๆ ดังนี้
Part 1 Data Management
เป็นส่วนการจัดการฐานข้อมูล และการกําหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ
Part 2 Public Information
เป็นส่วนการแสดงผลสารสนเทศและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ ในด้านต่างๆ
คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

6. ข้อมูลผลงาน

7. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

8. ข้อมูลสืบค้นข้อมูล

9. Benchmarking

10. ข้อมูลรายงานประจําปี
คณะฯ

11. ข้อมูลการจองอาคาร/ ห้องประชุม 12. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งานในระบบ คือ บุคคลทั่วไป สาธารณชนดูได้
Part 3 Faculty login
เป็นส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายใช้
บันทึกผลการดําเนินการในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลบัณฑิต

4. ข้อมูลการเรียนการสอน

5. ข้อมูลงานวิจัย /นําเสนอ / ตีพิมพ์ 6. ข้อมูลผลงานอื่นๆ/นวัตกรรม

7. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

8. ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

9. ข้อมูลคําสั่งแต่งตั้ง/กรรมการ

10. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

11. ข้อมูลแผนงานโครงการ

12. คัดกรองข้อมูล

ผู้ใช้งานในระบบ คือ ผูบ้ ันทึกข้อมูลภาควิชา/หน่วยงาน
Part 4 Personnel Login
เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึก
ข้อมูลภาระงานเข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกของข้อมูล part 3 ในด้านต่าง ๆ คือ
1. Personnel Data

2. บันทึกภาระงาน

3. ผลงาน

4. การบริการวิชาการ

5. ฝึกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน

6. คําสั่ง / ประกาศ

7.ประเมินผลการสอน

8. My Resume

ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรทุกคน
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Part 5 Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ คือ
1. Overview

2. สถิติบุคลากร

3. การเรียนการสอน

4. การบริการวิชาการ

5. การพัฒนาบุคลากร

6. งานวิจัย

7. แผนงาน/โครงการ
ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารคณะฯ
Part 6 Faculty Information
เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควิชา /
หน่วยงาน ที่ Login เข้าไปในระบบ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารในด้านต่าง ๆ
คือ
1. ข้อมูลภาควิชา

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลผลงาน

6. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

7. ข้อมูลฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

8. ข้อมูลการใช้ห้องและยานพาหนะ 9. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ
2) ผู้บริหาร/ภาควิชา/หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการ
บริหารอื่น ๆ เช่น งานประกันคุณภาพ เป็นฐานข้อมูล web base ที่นําผลงานจากที่ key ไว้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างได้
3) การทํางานของระบบสารสนเทศคณะฯ (FIS) ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ได้แบ่งการทํางานออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งจะมีเกีย่ วข้องในส่วนต่างๆ ดังนี้
Part 1 Data Management
เป็นส่วนการจัดการฐานข้อมูล และการกําหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ
Part 2 Public Information
เป็นส่วนการแสดงผลสารสนเทศและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ ในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

6. ข้อมูลผลงาน

7. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

8. ข้อมูลสืบค้นข้อมูล

9. Benchmarking

10. ข้อมูลรายงานประจําปีคณะฯ

11. ข้อมูลการจองอาคาร/ ห้องประชุม

12. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งานในระบบ คือ บุคคลทั่วไป สาธารณชนดูได้
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Part 3 Faculty login
เป็นส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายใช้
บันทึกผลการดําเนินการในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลบัณฑิต

4. ข้อมูลการเรียนการสอน

5. ข้อมูลงานวิจัย /นําเสนอ / ตีพิมพ์

6. ข้อมูลผลงานอื่นๆ/นวัตกรรม

7. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

8. ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

9. ข้อมูลคําสั่งแต่งตั้ง/กรรมการ

10. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

11. ข้อมูลแผนงานโครงการ

12. คัดกรองข้อมูล

ผู้ใช้งานในระบบ คือ ผูบ้ ันทึกข้อมูลภาควิชา/หน่วยงาน
Part 4 Personnel Login
เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูล
ภาระงานเข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกของข้อมูล part 3 ในด้านต่าง ๆ คือ
1. Personnel Data

2. บันทึกภาระงาน

3. ผลงาน

4. การบริการวิชาการ

5. ฝึกอบรม/สัมนา/ ดูงาน

6. คําสั่ง / ประกาศ

7.ประเมินผลการสอน

8. My Resume

ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรทุกคน
Part 5 Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ คือ
1. Overview

2. สถิติบุคลากร

3. การเรียนการสอน

4. การบริการวิชาการ

5. การพัฒนาบุคลากร

6. งานวิจัย

7. แผนงาน/โครงการ
ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารคณะฯ
Part 6 Faculty Information
เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควิชา/
หน่วยงาน ที่ Login เข้าไปในระบบ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลภาควิชา

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลผลงาน

6. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

7. ข้อมูลฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

8. ข้อมูลการใช้ห้องและยานพาหนะ

9. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ
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ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ
4) ผู้บริหาร/ภาควิชา/หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการ
บริหารอื่นๆ เช่น งานประกันคุณภาพ เป็นฐานข้อมูล web base ที่นําผลงานจากที่ key ไว้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างได้
ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
1) ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2) ฐานข้อมูลทีม่ กี ารเชื่อมโยงกันในงานที่เกี่ยวข้อง
3) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพและการตัดสินใจ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
1) เกิดระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
2) หลังการใช้ระบบฐานข้อมูลมีผลการประเมินการประกันคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าก่อนการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบไม่ต่ํากว่าดี
4) สามารถลดภาระงานที่ซ้ําซ้อนของบุคลากรทั้งระดับภาควิชา/หน่วยงาน และในภาพรวมของ
คณะฯ
เป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศในการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการตรวจประเมิน
คุณภาพในระดับภาควิชา/หน่วยงานผ่านระบบ electronic

ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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