ผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ที่ 14
ปี งบประมาณ 2553
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสู ตร

และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : ผศ.ฉัตรชัย เธี ยรหิ รัญ

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : ผศ.นิวตั ร จารุ วาระกูล

(รองอธิการบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) (ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โทรศัพท์ : 0-2280-1332
โทรศัพท์ : 0-2628-5238
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบข้อมูลที่สาํ คัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงตามรู ปแบบมาตรฐานกลาง
ที่จะพัฒนาระบบสารสนทศและการสื่ อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็ นเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์หรื อแผนปฏิบตั ิราชการ และตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดตัวชี้วดั เป็ น 2 ตัวชี้วดั ย่อย ดังนี้
• ตัวชี้วดั ที่ 14.1 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
• ตัวชี้วดั ที่ 14.2 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดําเนินการ:
ตัวชี้วดั ที่ 14.1: ระดับ ความสํา เร็ จ ของการพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล อุ ด มศึ ก ษา ด้า นนัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร
หลัก สู ต รและการเงิ น อุ ด มศึ ก ษา และระบบฐานข้อ มู ล ภาวะการมี ง านทํา ของบัณ ฑิ ต
ดําเนินการได้ 7 ประเด็น
ตัวชี้วดั ที่ 14.2: ระดั บ ความสํ า เร็ จของการพัฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ หารจัด การภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการได้ 5 ประเด็น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

ระดั บ ความสํ า เร็ จของการพัฒ นา
ระบบฐานข้ อ มู ล อุ ด มศึ ก ษาด้ า น
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร หลัก สู ต ร และ
ก า ร เ งิ น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ฐานข้อ มู ล ภาวะการมี ง านทํา ของ
บัณฑิต

ผลการดําเนินงาน
ปี 53
14.1 = 7 ประเด็น
14.2 = 5 ประเด็น

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
3

ค่ าคะแนน
ที่ได้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.1500

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

80

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
1. ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่จดั เก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามตัวชี้วดั โดยทําหน้าที่เป็ นผูก้ าํ กับดูแลตัวชี้วดั
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
1. การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทําให้ตอ้ งมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล
2. การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทําให้ตอ้ งมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง :
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/: คือเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูล ตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วดั ที่ 14.1 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร

หลักสู ตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : ผศ.ฉัตรชัย เธี ยรหิ รัญ

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : ผศ.นิวตั ร จารุ วาระกูล

(รองอธิการบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) (ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โทรศัพท์ : 0-2280-1332

โทรศัพท์ : 0-2628-5238

คําอธิบาย :
เพื่อให้สถาบันอุ ดมศึ กษามี ระบบฐานข้อ มูล ที่ สําคัญในการนํามาใช้สนับสนุ นการวางแผน พัฒนาการ
บริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิบตั ิราชการและตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม
แบบมาตรฐานกลาง เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน สื่ อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
 ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุ ดมศึ กษา หมายถึง การดําเนิ นการร่ วมกันในการพัฒนาการ
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา และอื่นๆ
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบข้อมูลจะรวมถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ระบบฐานข้อ มู ล หมายถึ ง การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยมี วต
ั ถุประสงค์เพื่อ
บํารุ งรักษาข้อสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ ว ในเวลาที่ตอ้ งการ และลด
ความซํ้าซ้อนของข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดีตอ้ งประกอบด้วยการกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล สิ ทธิ
การเข้าถึงข้อมูล ระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล
 การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการนําข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของสถาบันอุ ดมศึ กษา
ไปทําการศึ ก ษา วิเคราะห์เพื่อสรุ ป เสนอแนะในนโยบายเชิ ง ลึ ก ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจดําเนิ น นโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีรายงานการศึกษา ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ หรื อมีการนําผลของการศึกษาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
 การเผยแพร่ หมายการการร่ ว มมื อ กับ สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการนํา ข้อ มู ล และ
สารสนเทศองสถาบันอุดมศึ กษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับสถาบันอุ ดมศึ กษา เช่ น
วิสยั ทัศน์ นโยบาย รายนามผูบ้ ริ หาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่สาํ คัญ
และสามารถเปิ ดเผยได้ เสนอผ่านระบบเครื อข่ายให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสื บค้นและรับทราบได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็ จ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรู ปแบบมาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้
เป็ นไปตามรู ปแบบมาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อ
คณะทํางานผูร้ ับผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรู ปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กาํ หนด
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบ
เครื อข่ายร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ
สามารถสื บค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์หรื อแผนปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและ
นําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การ
บริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ดําเนินการได้ 7 ประเด็น
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ระดับความสํา เร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึ กษา ด้านนักศึ กษา บุ คลากร หลักสู ตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
2551
2552
2553
5
5
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน :

1
ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1
และ 2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน สําเร็ จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1, 2 ในประเด็นที่ 1, 2,
3 และ 4
และ 3

4
5
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน สําเร็ จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1, 2, ทั้ง 7 ประเด็น
3, 4 และประเด็น
อื่นอีก 2 ประเด็น

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการพัฒ นา
ระบบฐานข้อ มู ล อุ ด มศึ ก ษา ด้า น
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร หลัก สู ต รและ
ก า ร เ งิ น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ระ บ บ
ฐานข้อ มู ล ภาวะการมี ง านทํา ของ
บัณฑิต

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ปี 53

ค่ าคะแนน
ที่ได้

1

7 ประเด็น

5

ค่ าคะแนน
ถ่ วง
นํา้ หนัก
0.0500
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดําเนินการ:
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรู ปแบบมาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
 ตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลด้านนักศึ กษา บุคลากร
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
 ทําแผนการจัดทําฐานข้อมูล บํารุ งรักษา และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูล
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้
เป็ นไปตามรู ปแบบมาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
 จัดทําระบบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล และดําเนิ นการ
ตรวจสอบข้อมูลให้เป็ นไปตามรู ปแบบมาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อ
คณะทํางานผูร้ ับผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรู ปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กาํ หนด
 จัดส่ งข้อมูลและรายชื่ อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ รายงานข้อมูล คณะทํางาน ผูจ
้ ดั ทําข้อมูลตาม
รู ปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กาํ หนด
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบ
เครื อข่ายร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ
สามารถสื บค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
 ปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดย
เผยแพร่ ผ่านระบบเครื อข่ายร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชน
และสาธารณะ สามารถสื บค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์หรื อแผนปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
 จัดทําแผนและวิเคราะห์ขอ
้ มูลการจัดทําระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
 จัดทําฐานข้อมูลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบต
ั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและ
นําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การ
บริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
 จัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริ หารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บ
และนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่
สร้างคุณค่าและเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทําวิจยั สถาบัน
 ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์
 ระบบบริ การศูนย์การเรี ยนรู ้ดว
้ ยตนเอง
ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหรื อตัดสิ นใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา
 นําผลสรุ ปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งลึก จากข้อมูลที่จด
ั เก็บและนําส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าในการวางแผนและการบริ หารจัดการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพื่อการกําหนดนเป็ นนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
 เอกสารแสดงผลการศึกษา
- ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์
- ระบบบริ การศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
 เอกสารแสดงวันเวลาที่ เสนอผลการศึกษาต่อรองอธิ การบดี ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วดั )

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
 เอกสารแสดงการสัง
่ การของรองอธิ การบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการพัฒนา
ระบบงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่เสนอและนําข้อมูลที่ได้มอบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปทําวิจยั สถาบัน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
1. ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่จดั เก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามตัวชี้วดั โดยทําหน้าที่เป็ นผูก้ าํ กับดูแลตัวชี้วดั
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
1. การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทําให้ตอ้ งมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล
2. การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทําให้ตอ้ งมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง :
1.1 หนังสื อแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
1.2 แผนการจัดทําฐานข้อมูล บํารุ งรักษา และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
2.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องจากระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้เป็ นไปตามรู ปแบบ
มาตรฐานกลางที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.1 หนังสื อรายงานการจัดส่งข้อมูลและรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ รายงานข้อมูล คณะทํางาน ผูจ้ ดั ทําข้อมูลตาม
รู ปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กาํ หนด
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/
4.1 เว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1 แผนและวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดทําระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลระดับต่างๆ ได้แก่
ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.2 ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี งบประมาณ 2553
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
6.1 รายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการ
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(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
อุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าและเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทําวิจยั สถาบัน
 ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/
 ระบบบริ การศูนย์การเรี ยนรู ้ดว
้ ยตนเอง http://selfaccess.rmutp.ac.th/
7.1 หนังสื อสังการ การนําผลสรุ ปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าในการวางแผน
และการบริ หารจัดการเสนอต่อรองอธิ การบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อการกําหนดนเป็ นนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
 เอกสารแสดงผลการศึกษา
- ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์
- ระบบบริ การศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
 เอกสารแสดงวันเวลาที่ เสนอผลการศึกษาต่อรองอธิ การบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 เอกสารแสดงการสัง
่ การของรองอธิ การบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการพัฒนาระบบงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่เสนอและนําข้อมูลที่ได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อนําไปทําวิจยั สถาบัน
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/ : คือเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูล ตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต
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(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วดั ที่ 14.2 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : ผศ.ฉัตรชัย เธี ยรหิ รัญ

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : ผศ.นิวตั ร จารุ วาระกูล

(รองอธิการบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) (ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โทรศัพท์ : 0-2280-1332
โทรศัพท์ : 0-2628-5238
คําอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ
Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และทําให้ขอ้ มูล
และสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาสามารถนําไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ จะมุ่งเน้นการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรื อ
ประเด็นที่ 1
แผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรื อปรับปรุ งฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
ประเด็นที่ 2
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริ การข้อมูลแก่ผรู้ ับบริ การ ผูม้ ี
ประเด็นที่ 3
ส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ประเด็นที่ 4
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการหรื อตาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคัญ
สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
ประเด็นที่ 5
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ดําเนินการได้ 5 ประเด็น
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(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริ หารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
2551
2552
2553
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

4

5

ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

ดําเนินการได้
สําเร็ จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ปี 53

ค่ าคะแนน
ที่ได้

2

5 ประเด็น

5

ค่ าคะแนน
ถ่ วง
นํา้ หนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดําเนินการ:
สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรื อ
ประเด็นที่ 1
แผนปฏิบตั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
 จัดทําฐานข้อมูลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบต
ั ิราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
 เว็บไซต์เผยแพร่ ขอ
้ มูลของพร้อมทั้งมีการกําหนดสิ ทธิโดยระบุ Username และ
password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมี
ช่องทางในการให้คาํ แนะนําเพื่อการพัฒนา
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ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 4

ประเด็นที่ 5

(.....) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
 คู่มือการกําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูล ซึ่ งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรื อปรับปรุ งฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ
 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําและทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการปฏิบต
ั ิงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ ได้แก่
 ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/
 ระบบบริ การศูนย์การเรี ยนรู ้ดว
้ ยตนเอง http://selfaccess.rmutp.ac.th/
 เว็บไซต์เผยแพร่ ขอ
้ มูลของพร้อมทั้งมีการกําหนดสิ ทธิโดยระบุ Username และ
password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมี
ช่องทางในการให้คาํ แนะนําเพื่อการพัฒนา
 คู่มือการกําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูล ซึ่ งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง
สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริ การข้อมูลแก่ผรู้ ับบริ การ ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
 มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริ การข้อมูลแก่ผร
ู้ ับบริ การ ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
 เว็บไซต์เผยแพร่ ขอ
้ มูลของพร้อมทั้งมีการกําหนดสิ ทธิโดยระบุ Username และ
password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมี
ช่องทางในการให้คาํ แนะนําเพื่อการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการหรื อตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคัญ
 ระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตื อนภัย และใช้ในการกํากับติดตามความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการหรื อตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่สามารถรายงานต่อผูร้ ับผิดชอบ ผูก้ าํ กับ
ติดตาม โดยบันทึก คําสัง่ และการตอบกลับทางระบบเอกสารอิเล็คทรอนิคส์
สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
 ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล โดยจําแนกตามระบบงานและ
กลุ่มเป้ าหมายที่ที่ใช้ฐานข้อมูล
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ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
1. ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่จดั เก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามตัวชี้วดั โดยทําหน้าที่เป็ นผูก้ าํ กับดูแลตัวชี้วดั
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
1. การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทําให้ตอ้ งมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล
2. การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทําให้ตอ้ งมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง :
1.1 ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี งบประมาณ 2553
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
2.1 หนังสื อสังการ การนําผลสรุ ปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จดั เก็บและนําส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าในการวางแผน
และการบริ หารจัดการเสนอต่อรองอธิ การบดีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อการกําหนดนเป็ นนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
 เอกสารแสดงผลการศึกษา
- ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/
- ระบบควบคุมและบันทึกสถิติการใช้งานห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง http://selfaccess.rmutp.ac.th/
3.1 มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริ การข้อมูลแก่ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูบ้ ริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม โดยมีเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูลของพร้อมทั้งมีการ
กําหนดสิ ทธิ โดยระบุ Username และpassword เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้คาํ แนะนําเพื่อการพัฒนา
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/
http://eassess.rmutp.ac.th/
http://selfaccess.rmutp.ac.th/
4.1 ระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย และใช้ในการกํากับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการหรื อตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่
สามารถรายงานต่อผูร้ ับผิดชอบ ผูก้ าํ กับติดตาม โดยบันทึก คําสัง่ และการตอบกลับทางระบบเอกสาร
อิเล็คทรอนิคส์
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http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
5.1 ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล โดยจําแนกตามระบบงานและกลุ่มเป้ าหมายที่ที่ใช้ฐานข้อมูล
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/ : คือเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูล ตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต
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