
มาตรฐานที่ 1    การบริหารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
ไม่มีระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
มีข้อ 1 มี 2 ข้อ  มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ  
ด้านการบริหาร 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีระบบสารสนเทศด้านการบริหาร 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ดังนี ้
-  ระบบงบประมาณ (MIS) เป็นระบบ
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ 
ผลการปฏิบัติงาน , การอนุมัติเงิน
งบประมาณ, รายงานสรุปงบประมาณ
ประจ าปี, รายงานสถานะใบขอซื้อจ้าง 
รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ตามรายย่อย, การค านวณรายรับ, 
ค่าตอบแทนการสอน , รายงานค าขอ
งบประมาณ , ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ 
แหล่งงบประมาณ / แผนงาน / ผลผลิต  
/กิจกรรมหลัก / โครงการกิจกรรม / 
ยุทธศาสตร์  (3.1) 
- ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล 
เป็นระบบจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ  
รายช่ือบุคลากร (สายวิชาการและ 
สายสนับสนุน) ท้ังหมดสังกัด  
คณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนก  
ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งทางวิชาการ  
ประวัติบุคลากร  สถิติการลา   
สถิติการลงเวลาปฏิบัติงาน และคะแนน
ผลการประเมินปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
(3.2) 

3.1 print out  
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร (MIS) 
ระบบงบประมาณ  
ท่ีเว็บไซต์ 
http://doc.rbru.ac.th
/vncaller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 print out  
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารงานบุคคล
http://dss.rbru.ac.th/
login.php 
 

 
 
 

http://dss.rbru.ac.th/login.php
http://dss.rbru.ac.th/login.php


 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  

- ระบบสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ 
เป็นระบบจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ ข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
ครุภัณฑ์  รายงานรายการวัสดุ  รายงาน
วัสดุคงเหลือ รายงานการตรวจวัสดุ
ประจ าปี รายงานจ านวนครุภัณฑ์  
รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์ (3.3) 

3.3 print out  
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารระบบ
พัสดุ  ท่ีเว็บไซต์
http://doc.rbru.ac.th
/vncaller 

2. มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ 
ระบบบริการการศึกษา REG  
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ดังนี้  ข้อมูลนักศึกษาท้ังหมด, จ านวน
นักศึกษาภาคปกติ , จ านวนนักศึกษา 
ท่ีจบการศึกษา/พ้นสภาพ , ข้อมูล
รายวิชาท่ีเปิดสอน , ข้อมูลตารางเรียน, 
ข้อมูลห้องเรียนอาคารต่าง ๆ , หลักสูตร
ท่ีเปิดสอนต่างๆ , ระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ,  
รายงานความคืบหน้าการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ , มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ , 
ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ท่ีผ่านการอนุมัติ
หลักสูตร และแผนปรับปรุงหลักสูตร 
(3.4) 

3.4 print out  
ระบบบริการการศึกษา 
REG ท่ีเว็บไซต์ 
http://reg.rbru.ac.th 

3. มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
ด้านการวิจัย คือ ระบบ e-Research 
และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ดังนี้   
- ระบบ e-Research มีข้อมูลดังนี้ 
สาขางานวิจัยท้ังหมด, งานวิจัย 
คณะต่าง ๆ , ประวัตินักวิจัย , การค้นหา
งานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย , สถิติงบประมาณ 

3.5 print out  
ระบบเพื่อการตัดสินใจ
ด้านการวิจัย ระบบ  
e-Research 
http://www.eresearc
h.rbru.ac.th 
3.6 print out  
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
http://www.research
.rbru.ac.th 
 

 

http://reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp
http://www.eresearch.rbru.ac.th/
http://www.eresearch.rbru.ac.th/
http://www.research.rbru.ac.th/
http://www.research.rbru.ac.th/


 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  

สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอก โดยแยกตาม
ปีงบประมาณ (3.5) 
- เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีข้อมูลดังนี้ สังเคราะห์งานวิจัย 
สารวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย (3.6) 

 

4. มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ 
ด้านการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีระบบ ASC (Academic Services 
System) จะดีไหมเพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ด้านงานบริการวิชาการของคณะ   
ได้แก่ โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ปีงบประมาณ , สรุปจ านวนงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณ และจ านวน 
อาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (3.7) 

3.7 print out  
ระบบ ASC 
http://www.academic-
service.rbru.ac.th 
 
 
 

5.  มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีระบบสารสนเทศด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ด้านงานบริการวิชาการของคณะ   
ได้แก่  โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ปีงบประมาณ , สรุปจ านวนงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณ และจ านวน 
อาจารย์/นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
(3.8) 

3.8 print out  
ระบบสารสนเทศ 
ด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
http://www.nurse.rbru.
ac.th/ 

 
ผลการด าเนินงาน   ครบทุกข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง    10 คะแนน  
 

http://www.nurse.rbru.ac.th/
http://www.nurse.rbru.ac.th/

