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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดอืน 
                    (.....)   รอบ  9  เดอืน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดอืน 

ตวัช้ีวดัท่ี 14 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร 
และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต 

ผู้กาํกบัดูแลตวัช้ีวดั :  ผศ.ฉตัรชยั  เธียรหิรัญ 
 (รองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู  
(ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

โทรศัพท์ :  0-2280-1332 โทรศัพท์ :   0-2628-5238 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบขอ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 
ท่ีจะพฒันาระบบสารสนทศและการส่ือสารฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นเอกภาพ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัราชการ และตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ
สถาบนัอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัเป็น 2 ตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัน้ี 

• ตวัช้ีวดัท่ี 14.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มลูอุดมศึกษา ดา้นนกัศึกษา บุคลากร 
หลกัสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มลูภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต   

• ตวัช้ีวดัท่ี 14.2 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อการบริหารจดัการภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

คาํช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
ตวัช้ีวดัท่ี 14.1: ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ดาํเนินการได ้7 ประเดน็ 

ตวัช้ีวดัท่ี 14.2: ระดับความสํา เ ร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเ พ่ือการบริหารจัดการภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ดาํเนินการได ้5 ประเดน็  

การคาํนวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 53 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงนํา้หนัก 

ระดับความสํา เ ร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อ มูลอุดม ศึกษาด้าน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  และ
ก า ร เ งิ น อุ ด ม ศึ กษ า  แ ล ะ ร ะบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บณัฑิต 

3 
 

14.1 = 7 ประเด็น 
14.2 = 5 ประเด็น 

5 0.1500 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดอืน 
                    (.....)   รอบ  9  เดอืน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตร  
2. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลตวัช้ีวดั 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
1. การปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมในบางรายการขอ้มูล  
2. การเพ่ิมรายการขอ้มูลท่ีไม่มีการจดัเกบ็ในระบบมาก่อนทาํใหต้อ้งมีการเพ่ิมรายการขอ้มูลและปรับโครงสร้าง

การจดัเก็บขอ้มูล 
 

หลกัฐานอ้างองิ : 
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/: คือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล ตวัช้ีวดัท่ี 14 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงาน
ทาํของบณัฑิต  
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ตวัช้ีวดัที่ 14.1 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา  ดา้นนกัศึกษา บุคลากร 
หลกัสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต 

ผู้กาํกบัดูแลตวัช้ีวดั :  ผศ.ฉตัรชยั  เธียรหิรัญ 
 (รองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู  
(ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

โทรศัพท์ :  0-2280-1332 โทรศัพท์ :   0-2628-5238 
 
คาํอธิบาย : 

เพ่ือให้สถาบนัอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลท่ีสําคญัในการนาํมาใช้สนับสนุนการวางแผน พฒันาการ
บริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัราชการและตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอ้มูลนั้นตอ้งมีความถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั ตรงตาม
แบบมาตรฐานกลาง เพ่ือให้สามารถแลกเปล่ียน ส่ือสารฐานขอ้มูลอุดมศึกษา เช่ือมโยงกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา    

 ความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา หมายถึง การดาํเนินการร่วมกนัในการพฒันาการ
ระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา และอ่ืนๆ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพฒันาระบบขอ้มูลจะรวมถึงความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลท่ีส่งต่อระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
บาํรุงรักษาขอ้สนเทศให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ในเวลาท่ีตอ้งการ และลด
ความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล โดยระบบฐานขอ้มูลท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยการกาํหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูล สิทธิ
การเขา้ถึงขอ้มูล ระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัฐานขอ้มูล 

 การนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์หมายถึง กระบวนการนาํขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัอุดมศึกษา
ไปทาํการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจดาํเนินนโยบายของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งมีรายงานการศึกษา ตีพิมพห์รือเผยแพร่ หรือมีการนาํผลของการศึกษาเสนอต่อผูบ้ริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเชิงนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา 

 การเผยแพร่ หมายการการร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนําข้อมูลและ
สารสนเทศองสถาบนัอุดมศึกษาประกอบกบัข้อมูลและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบนัอุดมศึกษา เช่น 
วิสยัทศัน์ นโยบาย รายนามผูบ้ริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบนั และรายการขอ้มูลสารสนเทศอ่ืน ท่ีสาํคญั
และสามารถเปิดเผยได ้ เสนอผา่นระบบเครือข่ายให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

โดยกาํหนดประเดน็สาํคญัในการประเมินความสาํเร็จ ดงัน้ี 
ประเดน็ที่ 1 สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จ

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด 

ประเดน็ที่ 2 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ของขอ้มูล ให้
เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

ประเดน็ที่ 3 สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งขอ้มลูรายบุคคล นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมรายช่ือ
คณะทาํงานผูรั้บผดิชอบจดัทาํขอ้มูล ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (ตามประเด็นท่ี 1) ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตอ้งตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถว้นและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการขอ้มูล ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ประเดน็ที่ 4 สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํขอ้มลูและสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบกบัขอ้มูลและ
สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ตีพิมพห์รือเผยแพร่ โดยเสนอผา่นระบบ
เครือข่ายร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ประเดน็ที่ 5 สถาบนัอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ขอ้มลูจากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัราชการของผูใ้ชข้อ้มลูระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

ประเดน็ที่ 6 สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และ
นาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน / การ
บริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา  

ประเดน็ทึ่ 7 สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํผลของการศึกษา ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ดาํเนินการได ้7 ประเดน็ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
ระดบัความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูล
อุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา บุคลากร หลกัสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมี
งานทาํของบณัฑิต 

ระดบั 5 5 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ดาํเนินการได้
สาํเร็จ ครบถว้น
ในประเดน็ท่ี 1
และ 2 

ดาํเนินการได้
สาํเร็จ ครบถว้น
ในประเด็นท่ี 1, 2 
และ 3  

ดาํเนินการได้
สาํเร็จ ครบถว้น
ในประเดน็ท่ี 1, 2, 
3 และ 4 

ดาํเนินการได้
สาํเร็จ ครบถว้น
ในประเดน็ท่ี 1, 2, 
3, 4 และประเดน็
อ่ืนอีก 2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได้
สาํเร็จ ครบถว้น
ทั้ง 7 ประเดน็ 

 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 53 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วง

นํา้หนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา   ด้าน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตรและ
ก า ร เ งิ น อุ ดม ศึ กษา  และ ระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บณัฑิต 

1 7 ประเดน็ 5 0.0500 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

คาํช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
ประเดน็ที่ 1 สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จ

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด 
 ตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร 
หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 ทาํแผนการจดัทาํฐานขอ้มูล บาํรุงรักษา และระบบรักษาความปลอดภยัของระบบ ฐานขอ้มูล
นกัศึกษา  บุคลากร  หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และ
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเดน็ที่ 2 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ของขอ้มูล ให้
เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
 จดัทาํระบบตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและความสมบูรณ์ของขอ้มลู และดาํเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด 

ประเดน็ที่ 3 สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งขอ้มลูรายบุคคล นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมรายช่ือ
คณะทาํงานผูรั้บผดิชอบจดัทาํขอ้มูล ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (ตามประเด็นท่ี 1) ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตอ้งตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถว้นและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการขอ้มูล ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 จดัส่งขอ้มูลและรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูล คณะทาํงาน ผูจ้ดัทาํขอ้มูลตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาท่ีกาํหนด  

ประเดน็ที่ 4 สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํขอ้มลูและสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบกบัขอ้มูลและ
สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ตีพิมพห์รือเผยแพร่ โดยเสนอผา่นระบบ
เครือข่ายร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศ และสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดย
เผยแพร่ ผา่นระบบเครือข่ายร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหป้ระชาชน
และสาธารณะ สามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ประเดน็ที่ 5 สถาบนัอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัราชการของผูใ้ชข้อ้มลูระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
 จดัทาํแผนและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั
ราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน 

 จดัทาํฐานขอ้มลูการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ประเดน็ที่ 6 สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และ
นาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน / การ
บริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา  
 จดัทาํรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจดัการของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็
และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่าและเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํวิจยัสถาบนั 
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์
 ระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ประเดน็ทึ่ 7 สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํผลของการศึกษา ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
 นาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่าในการวางแผนและการบริหารจดัการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดนเป็นนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
 เอกสารแสดงผลการศึกษา  

- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์
- ระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เอกสารแสดงวนัเวลาท่ีเสนอผลการศึกษาต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

 เอกสารแสดงการสัง่การของรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ในการพฒันา
ระบบงานตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีเสนอและนาํขอ้มูลท่ีไดม้อบหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งนาํไปทาํวิจยัสถาบนั  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
1.  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตร  
2.  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลตวัช้ีวดั 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
1.  การปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมในบางรายการขอ้มูล  
2.  การเพ่ิมรายการขอ้มูลท่ีไม่มีการจดัเก็บในระบบมาก่อนทาํใหต้อ้งมีการเพ่ิมรายการขอ้มูลและปรับโครงสร้าง

การจดัเก็บขอ้มูล 
หลกัฐานอ้างองิ : 
1.1  หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร 

การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผล
การดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1.2  แผนการจดัทาํฐานขอ้มูล บาํรุงรักษา และระบบรักษาความปลอดภยัของระบบ ฐานขอ้มูลนกัศึกษา  บุคลากร  
หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 
รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2.1  ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งจากระบบการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ
มาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

3.1  หนงัสือรายงานการจดัส่งขอ้มูลและรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูล คณะทาํงาน ผูจ้ดัทาํขอ้มลูตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 

4.1  เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.1  แผนและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการ

ดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

5.2  ระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจาํปีงบประมาณ 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

6.1  รายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มลูท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

อุดมศึกษา เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
นาํไปใชป้ระโยชนต์ามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํวิจยัสถาบนั 
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
 ระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

7.1  หนงัสือสงัการ การนาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในการวางแผน
และการบริหารจดัการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดนเป็นนโยบายของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
 เอกสารแสดงผลการศึกษา  

- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์
- ระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เอกสารแสดงวนัเวลาท่ีเสนอผลการศึกษาต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
 เอกสารแสดงการสัง่การของรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ในการพฒันาระบบงานตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีเสนอและนาํขอ้มลูท่ีไดม้อบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้นาํไปทาํวิจยัสถาบนั 

 
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/ : คือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล ตวัช้ีวดัท่ี 14 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงาน
ทาํของบณัฑิต  
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ตวัช้ีวดัที่ 14.2 : ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา   

ผู้กาํกบัดูแลตวัช้ีวดั :  ผศ.ฉตัรชยั  เธียรหิรัญ 
 (รองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู  
(ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

โทรศัพท์ :  0-2280-1332 โทรศัพท์ :   0-2628-5238 
คาํอธิบาย : 
              สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งสร้างความพร้อมในการใชง้านของขอ้มลูและสารสนเทศ และคุณภาพของ 
Hardware และ Software โดยตอ้งออกแบบระบบขอ้มลูและสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการใช ้และทาํใหข้อ้มลู
และสารสนเทศถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ทนัเวลาสามารถนาํไปใชง้านได ้และมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  
 โดยการประเมินผลการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ี  จะมุ่งเนน้การประเมินในประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 
ประเดน็ที่ 1 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบฐานขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัสมยั 

ประเดน็ที่ 2 สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ 

ประเดน็ที่ 3 สถาบนัอุดมศึกษาใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการขอ้มลูแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประเดน็ที่ 4 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตาม 
คาํรับรองการปฏิบติัราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั 

ประเดน็ที่ 5 สถาบนัอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ดาํเนินการได ้5 ประเดน็ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
ระดบัความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือ
การบริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา   

ระดบั - - 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5 ประเดน็ 

 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 53 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วง

นํา้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา   

2 5 ประเดน็ 5 0.1000 

 

คาํช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
ประเดน็ที่ 1 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบฐานขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัสมยั 
 จดัทาํฐานขอ้มลูการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตาม
คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มลูของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ
password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มลูและมี
ช่องทางในการให้คาํแนะนาํเพื่อการพฒันา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

 คู่มือการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู ซ่ึงสามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สมบูรณ์ของขอ้มลูไดจ้ากส่วนกลาง 

ประเดน็ที่ 2 สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ 
 มหาวทิยาลยัฯ มีการจดัทาํและทบทวนฐานขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
 ระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

 เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มลูของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ
password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มลูและมี
ช่องทางในการให้คาํแนะนาํเพื่อการพฒันา 

 คู่มือการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู ซ่ึงสามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สมบูรณ์ของขอ้มลูไดจ้ากส่วนกลาง 

ประเดน็ที่ 3 สถาบนัอุดมศึกษาใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการขอ้มลูแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มหาวทิยาลยัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มลูของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ
password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มลูและมี
ช่องทางในการให้คาํแนะนาํเพื่อการพฒันา 

ประเดน็ที่ 4 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั 
 ระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั และใชใ้นการกาํกบัติดตามความกา้วหนา้และ
การเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั ท่ีสามารถรายงานต่อผูรั้บผดิชอบ ผูก้าํกบั
ติดตาม โดยบนัทึก คาํสัง่ และการตอบกลบัทางระบบเอกสารอิเลค็ทรอนิคส์ 

ประเดน็ที่ 5 สถาบนัอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
 ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล โดยจาํแนกตามระบบงานและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีท่ีใชฐ้านขอ้มูล  
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
1.  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตร  
2.  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลตวัช้ีวดั 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
1.  การปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมในบางรายการขอ้มูล  
2.  การเพ่ิมรายการขอ้มูลท่ีไม่มีการจดัเกบ็ในระบบมาก่อนทาํใหต้อ้งมีการเพ่ิมรายการขอ้มูลและปรับโครงสร้าง

การจดัเก็บขอ้มูล 
หลกัฐานอ้างองิ : 
1.1  ระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง

การปฏิบติัราชการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจาํปีงบประมาณ 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

2.1  หนงัสือสงัการ การนาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในการวางแผน
และการบริหารจดัการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดนเป็นนโยบายของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
 เอกสารแสดงผลการศึกษา  

- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
- ระบบควบคุมและบนัทึกสถิติการใชง้านหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

3.1 มหาวทิยาลยัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของพร้อมทั้งมีการ
กาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และpassword เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์
ของขอ้มลูและมีช่องทางในการใหค้าํแนะนาํเพ่ือการพฒันา 

http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

4.1  ระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั และใชใ้นการกาํกบัติดตามความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั ท่ี
สามารถรายงานต่อผูรั้บผิดชอบ ผูก้าํกบัติดตาม โดยบนัทึก คาํสัง่ และการตอบกลบัทางระบบเอกสาร
อิเลค็ทรอนิคส์ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
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                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

5.1  ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล โดยจาํแนกตามระบบงานและกลุ่มเป้าหมายท่ีท่ีใชฐ้านขอ้มลู 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/assessment/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/assessment/ 

 
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/ : คือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล ตวัช้ีวดัท่ี 14 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงาน
ทาํของบณัฑิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


