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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2            เร่ือง   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  12  มีนาคม  2553 
 
                                       มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  1/2553   เม่ือวนัท่ี  12  มีนาคม 
2553  โดยมีการแกไ้ขขอ้ความระเบียบวาระท่ี  3   หนา้  3   บรรทดัท่ี  2  จากอตัราลูกจา้งชัว่คราว   จ  านวน 
8  อตัรา  ซ่ึงไดบุ้คลากรมาปฏิบติังาน  จ  านวน 7  อตัรา  แก้ไขเป็น   อตัราลูกจา้งชัว่คราว  จ  านวน  7  อตัรา    
ซ่ีงไดบุ้คลากรมาปฏิบติังาน  จ  านวน  6  อตัรา 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ   
                                         ตวัช้ีวดัท่ี  14  :  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา 
ดา้นนกัศึกษา     บุคลากร   หลกัสูตร    การเงินอุดมศึกษา    และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต   
เสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา 
 

 ประธาน  แจง้วา่     ตวัช้ีวดัท่ี  14  :   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบ 
ฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา   บุคลากร   หลกัสูตร  และการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอ้มูล 
ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต     ในปีท่ีผา่นมาจดัท า    จ  านวน   2   ประเด็น    คือ   ประเด็นท่ี   1   และ 
ประเด็นท่ี   2  ในปีน้ีเพิ่มตวัช้ีวดัท่ี  14.1   มีประเด็นท่ีตอ้งจดัท า  จ  านวน  7  ประเด็น     ตวัช้ีวดัท่ี  14.2    
มีประเด็นท่ีตอ้งจดัท า  จ  านวน  5  ประเด็น   
 

  ตวัช้ีวดัท่ี  14.2  :  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ 
บริหารจดัการภายใน  จะตอ้งมีกระบวนการสร้างคุณค่า  ตอ้งคิดสร้างกลไก   มีความรวดเร็ว  เก่ียวขอ้ง 
กบับุคลากรในองคก์รทุกคน      การสร้างระบบงานท่ีบุคลากรตอ้งเขา้ใชง้าน     เช่น    ระบบการอบรม
รายบุคคล        ในปี    2552     เราใชร้ะบบออเทน     บุคลากรทุกคนตอ้งใช้อินเตอร์เน็ต     ซ่ึงเราไดใ้ช้ 
กระบวนการน้ีไปแลว้      ถา้ตอ้งการใชก้ระบวนการเดิมจะตอ้งมีการปรับปรุงวา่มีการเปล่ียนแปลงไป 
อยา่งไร    ระบบ  E-mail   ท่ีใชใ้นการประเมิน  ซ่ึงส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นผูจ้ดัท า 
ในการจดัท าระบบประเมินจะตอ้งมีการจดัท าใหม่          นกัศึกษาจะตอ้งท าการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
ถา้นกัศึกษาไม่ประเมินอาจารยผ์ูส้อนก็ไม่สามารถออกเกรดใหไ้ด ้ 
   รายงานผลการประเมินตวัช้ีวดัท่ี   14   ประจ าปีงบประมาณ   2552   ระดบั 
ความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา     บุคลากร     หลกัสูตร    การเงิน 
อุดมศึกษา  และขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  (ในประเด็นท่ี 1 และ 2) 
 ประเด็นท่ี  1    คือ    คุณภาพของขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์    ครบถว้น   และ 
ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 
 ประเด็นท่ี  2    คือ   ผลส าเร็จของการส่งขอ้มูล  และส่งช่ือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ 
ขอ้มูลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ซ่ึงในปี   2552    ผลการประเมินในกลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ท่ีไดค้ะแนนเตม็ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
รัตนโกสินทร์      รวมมหาวิทยาลยัทั้งหมดในประเทศท่ีไดค้ะแนนเตม็      จ  านวน   18    มหาวทิยาลยั 
 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  การจดัการความรู้  KM  ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                           ประจ าปี  2553 
 รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (น.ส.เพชราภรณ์ 
เพช็รแกว้)   แจง้วา่    ผลการจดัการความรู้  ปี  2552  ตามแผนการจดัการความรู้แผนท่ี  2   ไดจ้ดัท าไปแลว้ 
ซ่ึงจะตอ้งน ามาขยายผลในการจดัท าในปี 2553  เน่ืองจากในปี  2552  ไม่ไดน้ าเสนอกรรมการประจ าส านกั 
 การขยายผลองคค์วามรู้  ปีงบประมาณ  2552  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ      ไดไ้ปศึกษาดูงานและประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและหอ้งสมุดกบั 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์    เม่ือวนัท่ี   13   สิงหาคม   2552   ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการงานดา้น 
สารสนเทศ  เช่น  ระบบแจง้ซ่อม  ระบบสแกนลายน้ิวมือ  ระบบรับนกัศึกษาผา่นเวบ็ไซต ์ ระบบ e-Office 
ระบบหอ้งสมุด   
 การขยายผลองคค์วามรู้ ปีงบประมาณ  2553  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ     ไดน้ าองคค์วามรู้มาขยายผลดว้ยการประชุม   แลกเปล่ียนเรียนรู้   และพฒันาระบบแจง้ซ่อม 
ของมหาวทิยาลยั   เป็นการพฒันาโปรแกรมใหบุ้คลากรแจง้ปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นเวบ็ไซต ์
ไดส้ะดวก      เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแจง้แลว้ก็จะด าเนินการมอบหมายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง     และรายงานความ 
คืบหนา้ของการด าเนินงาน     พร้อมจดัท าสถิติปัญหาท่ีเกิดข้ึนผา่นเวบ็ไซต ์   และไดพ้ฒันาเป็นคู่มือระบบ 
แจง้ซ่อม            และยงัไดข้ยายผลการจดัการความรู้เร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพและการ 
บริหาร    มาพฒันาใหมี้รูปแบบการรายงานเพิ่มข้ึนสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้   และยงัไดน้ าแนวคิดจาก 
การดูงานห้องสมุดมาพฒันาระบบงานหอ้งสมุดของส านกัวทิยบริการฯ    ใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน   ไดน้ าแนวคิด 
มาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับรรณารักษห์อ้งสมุดของส านกัวทิยบริการฯ       จดัท าเป็นแผนการจดัการ    
ความรู้    ปี 2553    เร่ือง    ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ     การท าแคตตาล็อคหนงัสือ 
เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา 
 

  กรรมการประจ าส านกั     เสนอแนะวา่      การจดัท า   KM    จะตอ้งมีหลกัฐาน 
ท่ีชดัเจน       และตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อรองรับการตรวจประเมินของ   สมศ.   ในปี   2553    โดยให้ 
สอบถามจากศูนย ์  KM   เก่ียวกบัหลกัฐานท่ีจะตอ้งใชแ้ละใหจ้ดัหาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ย 
 

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบและอนุมติัแผนการจดัการความรู้  ปี 2552   และมอบ 
ส านกัวทิยบริการฯ   ตรวจสอบกบัศูนย ์ KM  เก่ียวกบัหลกัฐานและใหจ้ดัหาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มดว้ย 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง   นโยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

  ประธาน  แจง้วา่    ตวัช้ีวดัท่ี  14  :   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา     บุคลากร    หลกัสูตร    การเงินอุดมศึกษา  และขอ้มูลภาวะการมีงานท า
ของบณัฑิต   มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลไปจากเดิมมาก  ดงันั้น  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  จึงไดร่้างนโยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา 
 

       (ร่าง) 

                                                                      

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                      เร่ือง    นโยบายการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ 
                          มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                                                   ________________________            
 

  ตามท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร      มีนโยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
เพื่อเอ้ือต่อการด าเนินงาน    การวางแผน   และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร   ตลอดจนตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ 
และพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  เพื่อใหน้โยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ   เป็นไปดว้ย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงออกประกาศ  เร่ือง    นโยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ 
ตดัสินใจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   ไวด้งัต่อไปน้ี 
  

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   ประกอบด้วยกรรมการ 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้าน   นักศึกษา   บุคลากร   หลักสตูร     ผู้ส าเรจ็การศึกษา    การเงิน  
งานวจิยั   และขอ้มูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรท่ีเก้ือหนุนการบริหารและการเรียนการสอนทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย 
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  2.  สร้างระบบการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบบ ารุงรักษา 
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทนัสมัย  สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ ในเวลาที่ต้องการ 
และลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล  สิทธกิารเข้าถึงข้อมูล ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิกบัฐานข้อมูล 
                3.  ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ     และจ าเป็นต้องรวบรวมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันคือ

ข้อมูลสารสนเทศด้าน  นักศึกษา  บุคลากร หลักสตูร ผู้ส าเรจ็การศึกษา การเงิน  งานวิจัย  และข้อมูล

สารสนเทศด้านทรัพยากรที่เกื้อหนุนการบริหาร    และการเรียนการสอนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย   พร้อม

ทั้งสร้างระบบการตรวจสอบความถูกต้อง   ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล   ให้เป็นไปตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  4.  ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปอนัทนัสมัยมีรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยและสามารถเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและอินทราเน็ท   เป็นเคร่ืองมือในการ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
                5.  ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้  ใช้ฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกบัฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประกนั

คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้สามารถประมวลผลเป็นค่าเป้าหมาย 
ของตัวบ่งช้ี  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ 
  6.  สร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูล        การน าข้อมูล      การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก  าหนด      

เพ่ือให้สาธารณชนสามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
  7.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จัดเกบ็  จัดท ารายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก   
ให้สอดคล้อง   และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏบัิติราชการ        ผลการ 
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ  ของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่าง ๆ ได้แก่  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย    ผู้บริหารและผู้ปฏบัิติงาน   และเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการก าหนด 
นโยบาย  หรือตัดสนิใจเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  8.  พัฒนาระบบงานตามกระบวนการสร้างคุณค่า  โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
จัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
 

  ประกาศ   ณ    วันที่          พฤษภาคม    พ.ศ.2553 
 
 
                                                                                อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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 กรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พิจารณาและ 
แกไ้ขดงัน้ี 
                                          1.  ขอ้  4  บรรทดัท่ี   1   ขอ้ความเดิม    “ใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
ส าเร็จรูปอนัทนัสมยัมีรูปแบบท่ีเหมาะกบับริบท”     แกไ้ขเป็น      “ใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
ส าเร็จรูปทีมีรูปแบบเหมาะสมกบับริบท” 

              2.  ขอ้ 5  บรรทดัท่ี  1    ขอ้ความเดิม     “ฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช ้   ใชฐ้าน 
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั”   แกไ้ขเป็น   “ใชฐ้านขอ้มูลสารสนเทศเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั” 

 3.  ขอ้ 6  บรรทดัท่ี   1    ขอ้ความเดิม     “สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูล   การน า 
ขอ้มูล”     แกไ้ขเป็น     “สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูล  การน าเขา้ขอ้มูล” 
 

 มติท่ีประชุม      อนุมติัและมอบส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แกไ้ขร่าง    เร่ือง     นโยบายการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร   และจดัท าประกาศเพื่อเสนอมหาวทิยาลยัลงนามแจง้หน่วยงานในสังกดัต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

 ผศ.สุธาทิพย ์  เกียรติวานิช  หวัหนา้งานหอ้งสมุดกลาง  แจง้วา่   เม่ือวนัท่ี 10 
พฤษภาคม  2553 ไดไ้ปศึกษาดูงานเก่ียวกบังานห้องสมุด   ณ    คณะแพทยศาสตร์    มหาวทิยาลยัมหิดล  
และไดแ้นวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสแกนหนงัสือและวารสารฉบบัเก่า  โดยไม่ไดใ้ชบุ้คลากร 
ของหน่วยงาน   แต่ไดจ้า้งบริษทัมาด าเนินการแทน จึงท าใหบุ้คลากรสามารถไปปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆ  ได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   ไม่ตอ้งเสียเวลากบัการสแกนหนงัสือ   ซ่ึงขณะน้ีบรรณารักษห์้องสมุดของส านกัฯ 
ก าลงัด าเนินการสแกนหนงัสือและวารสารฉบบัเก่าเอง  ซ่ึงมีปริมาณท่ีมาก   ดงันั้น  จึงขอเสนอกรรมการ 
ประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา     ในการจา้งเหมาบริษทัมาด าเนินการสแกน 
หนงัสือและวารสารฉบบัเก่าแทนบรรณารักษ ์
 

 มติท่ีประชุม                เห็นชอบและมอบส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยแีละ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ       ประสานงานกบับริษทัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาและน าเสนอกรรมการ 
ประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในการประชุมคร้ังต่อไป 
                               
                                                                                                                                            /เลิกประชุม..... 
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เลิกประชุมเวลา   15.15  น. 
 
 
                                                        นางสาวออ้ยจริยา    พลบัจีน 
                                                                                                  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                                                  ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์วตัร   จารุวาระกลู 
                                                                                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 


