
แบบบันทกึวธิปีฏิบตัทิี�ดขีองการดาํเนนิงานในปีการศึกษา 2549 – 2550 

วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 

เรื�อง การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื�อสนบัสนุนการผลติบุคลากรสาธารณสุขที�มคุีณภาพ 

************************************************************* 

 

1. นโยบาย/แผนปฏบิัตกิาร/แนวทางการดําเนินงานของวทิยาลยั ที�ตอบสนองการบูรณาการพนัธกจิ

เพื�อสร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” แก่นกัศึกษา 

 นโยบาย/แผนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 1) พฒันาโครงข่ายคอมพิวเตอร์ใหค้รอบคลุมทั�ววิทยาลยั 

 2) พฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งและตอบสนองการบูรณาการพนัธกิจ 

 3) เร่งรัดการจา้งและพฒันาใหส้ามารถรองรับการพฒันางานสารสนเทศ 

4) สนบัสนุนการบริหารจดัการ การพฒันาระบบสารสนเทศในทุกดา้น โดยเฉพาะ 

ดา้นงบประมาณ, การบริหารงานบุคคล, การควบคุมกาํกบัการใชง้าน และการประเมินผล ฯลฯ 

 

2. ปัจจยันําเข้าและวธิกีารในการกาํหนดนโยบาย/แผนปฏบิตักิาร/แนวทางการดําเนนิงานของ

วทิยาลยัที�ตอบสนองการบูรณาการพนัธกจิเพื�อสร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” แก่นักศึกษา 

 

 

 
 

การบริหารจดัการการศกึษา 

ที�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการการศกึษา 

ที�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบทะเบียนและประมวลฯ 

ระบบประเมินการศึกษา 

ระบบกาํกบังบประมาณ 

ระบบสารบรรณ 

ระบบบุคลากร 

ระบบ UMS 

ฯลฯ 

การผลิตบุคลากร สธ. 

ที�มีคุณภาพ “เก่ง ดี มีสุข” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.ระบบการนํานโยบาย/แผนปฏบิัตกิาร/แนวทางการดําเนนิงานไปปฏิบัต ิและระบบการควบคุม

กาํกบั ตดิตาม 

 การควบคุมงบประมาณ ผา่นทาง 

- ระบบกาํกบังบประมาณ 

- การประเมินผลรายไตรมาส 

- รายงาน จากระบบกาํกบังบประมาณ 

 

4. ตวับ่งชี�ที�วทิยาลยักาํหนด/ใช้เพื�อประเมนิคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” แก่นักศึกษา 

 บุคลากรและนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศระดบัสูง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60  

 

5. วธิีการดําเนินการแบบบูรณาการพนัธกจิของวทิยาลยัเพื�อส่งเสริม/สร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข”  

แก่นกัศึกษา 

 ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ปี  (2548-2550) 

1) พฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลยั 

- โครงข่าย 

ระบบทะเบียนนกัศึกษา 

ระบบประเมินการศึกษา 

ระบบกาํกบังบประมาณ 

ระบบสารบรรณ 

ระบบบุคลากร 

ระบบ UMS 

การบริหารและ 

การจดัการการศกึษา 

การพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันาบุคลกร 

การพฒันานกัศกึษา 

การจดัการศกึษาบน

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 



- แม่ข่าย  :  ความปลอดภยั, การเก็บขอ้มลู การจดัการความเร็วและการใชง้าน, 

การสาํรองขอ้มลู, การจดัการขอ้มลูการใชง้าน ฯลฯ 

- ลกูข่าย  :  สดัส่วนเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2) พฒันาทีมงานนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- การจา้งงาน  :  กาํหนดหนา้ที�ความรับผดิชอบ การมอบหมายงาน 

- การสอนงานและการอบรม 

- สวสัดิการ 

- การประเมินผลงาน 

3) พฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

- จา้งเอกชน, OSS, Web based (Central management) 

- การออกแบบโปรแกรม (Design), ระบบงาน 

- การร่วมวิเคราะห์และออกแบบ 

- การทดสอบโปรแกรม 

4) การใชง้าน 

- การพฒันาผูใ้ช ้

- นโยบายการใชส้ารสนเทศจากระบบ 

- การควบคุมกาํกบัใหใ้ชง้านจริงทั�งระบบ 



Workflow ของการดาํเนนิงาน 

การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศ  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัจา้ง 

กาํหนด TOR 

ร่วมวิเคราะห์, ออกแบบ

โปรแกรม Design 

รายงาน ใหข้อ้มลูทุกเดือน 

ตรวจสอบ ปรับแก้

ตน้แบบ Prototype 

Coding, ส่งมอบ 

ติดตั�ง, จดัการขอ้มลู

พื�นฐาน 

ทดสอบ แกไ้ข 

เตรียมผูใ้ชง้าน 
ใชง้าน 

ความตอ้งการใหม่ 

ปรับปรุง แกไ้ข 

การดูแล บาํรุงรักษา 

รายปี 



6. การประเมนิผลการดําเนนิงาน และการนําผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันา 

• การประเมินผล 

 1) การประเมินความปลอดภยัและประสิทธิภาพ 

    2) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ (นกัศึกษาและบุคลากร) 

• การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 

1) การพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดา้นโครงข่าย แม่ข่าย และลกูข่าย 

2) การพฒันาโปรแกรมในจุดที�บกพร่อง และ ส่วนที�เป็นความตอ้งการใหม่ 

3) การปรับปรุงบริการสารสนเทศแบบบูรณาการและเชิงรุก 

 

7. การวเิคราะห์ความรู้และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากกระบวนการดําเนินงานแบบบูรณาการ 

 ความรู้และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ความรู้ที�ได ้

- การพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศที�ใชง้านได ้เป็นหนา้ที�ของงานสารสนเทศ 

- การใชง้านโปรแกรมระบบสารสนเทศที�เต็มประสิทธิภาพ เป็นหนา้ที�ของ

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั และ กรรมการบริหารวิทยาลยั 

 

8. ปรากฏการณ์ (Evidence) ที�เกดิขึ�น ที�แสดงถึงการมคุีณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” ของนักศึกษา 

ของวทิยาลยั 

 ผลการประเมินปลายเปิดของนกัศกึษาที�แสดงว่านกัศึกษามีความสุข และพอใจที�ได้

สารสนเทศจากระบบที�เปิดใหบ้ริการ 

 

9. คุณค่า (Value) ของการดําเนินการการบูรณาการพนัธกจิ เพื�อสร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข”  

แก่นกัศึกษา 

 การทาํงานร่วมกนั การประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรม รายงาน 

 

10. การตอบสนองต่อตวับ่งชี�และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสถาบนัพระบรมราชชนก 

ตวับ่งชี� ที� 5.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื�อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 

โดยประกอบดว้ย 7 ฐานขอ้มลู ไดแ้ก่ ระบบบุคลากร ระบบสารบรรณ ระบบกาํกบังบประมาณ 

ระบบทะเบียนนกัศึกษา ระบบผลิตผลงานวิชาการ ระบบครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ และระบบบริการ

วิชาการแก่สงัคม ซึ�งสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูตามเกณฑคุ์ณภาพการศกึษาในตวับ่งชี� ที�เกี�ยวขอ้ง

ได ้ และนอกจากระบบสารสนเทศพื�นฐาน 7 ระบบนี�แลว้ ระบบสารสนเทศของวิทยาลยัยงัรองรับ

การประเมินการศกึษาตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศกึษา ที�ตอ้งประเมินตามแบบประเมินต่างๆ 



โดยการนาํแบบประเมินขึ�นเวบ็ไซต ์และใหบุ้คลากรรวมทั�งนกัศกึษาทาํการประเมนิผา่นเวบ็ไซต์

ของวิทยาลยั  ทั�งนี� ระบบจะประมวลผลออกมาตามที�ไดอ้อกแบบไว ้ซึ�งช่วยประหยดัเวลาและ

ทรัพยากรได ้

 ตวับ่งชี� ที�มีการประเมินผา่นเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั 

ตวับ่งชี�  1.10   แบบประเมินคุณลกัษณะผูส้าํเร็จการศกึษาที�พึงประสงค ์

   แบบประเมินทศันคติต่อการทาํงานบริการ 

 ตวับ่งชี�  6.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลกัสูตร 

 ตวับ่งชี�  6.7  แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละ 

                           สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 

11. ประเด็น/วธิปีฏิบตัสํิาคญัที�บ่งชี�ความเป็น Good Practice 

 - ทาํไดต้ามมาตรฐานของการพฒันาระบบสารสนเทศ ของสถาบนัการศึกษา โดยรูปแบบ

การพฒันาเป็น Transactional Processing system Application ที�ประมวลผลจาก primary data 

 - เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั�งสถาบนัพระบรมราชชนก 

 - เป็นโปรแกรมระบบงานที�ยงัคงใชง้านไดแ้ละมกีารพฒันาปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 

12. ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบูรณาการพนัธกจิเพื�อสร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” แก่นกัศึกษา 

 1) นโยบายเขม้แข็ง จริงจงั ในเรื�องงบประมาณ, การใชง้านผา่นระบบ 

 2) การบริหารจดัการ การพฒันาระบบสารสนเทศถกูทิศทาง ครอบคลุม บุคลากร,     

     โครงข่าย, โปรแกรมระบบงาน ฯลฯ 

 

13. บทเรียนและข้อเสนอแนะสําหรับสถาบันอื�นที�ต้องการดําเนนิงานการบูรณาการพนัธกจิ 

เพื�อสร้างคุณลกัษณะ “เก่ง ดี มสุีข” แก่นกัศึกษา 

 1) พฒันาสนบัสนุนใหเ้กิด CIO (ผูบ้ริหารการพฒันาระบบสารสนเทศ) 

 2) ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ (รู้จริง) เอาจริงและเกาะติด 

 3) กลา้ลงทุน 

 4) พฒันาโปรแกรม                        พฒันาระบบงาน                      พฒันาคน 

 


