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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553 (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14 :  ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  
                    (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2280-1332 โทรศัพท :   0-2628-5238 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเ ร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอ มูล อุดมศึกษาด าน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  และ
ก า ร เ งิ น อุ ด ม ศึ กษ า  แ ล ะ ร ะบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

3 14.1 = 5 
14.2 = 4 

4 0.1200 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ตัวชี้วัดที่ 14.1 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ดําเนินการได 5 ประเด็นท่ี 
 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   
ดําเนินการได 4 ประเด็นท่ี 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553 (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัดเก็บขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
2.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยทําหนาท่ีเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
1.  การปรับเกณฑการใหคะแนนท่ีมีความเขมขนข้ึน ทําใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มในบางรายการขอมูล  
2.  การเพ่ิมรายการขอมูลท่ีไมมีการจัดเก็บในระบบมากอนทําใหตองมีการเพ่ิมรายการขอมลูและปรับโครงสราง

การจัดเก็บขอมูล 
 

หลักฐานอางอิง : 
 หลักฐานหนังสือแจง สกอ. 
 หลักฐานการสงขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 14  กพร. ป 2553 
 ฐานขอมูล แผนปฏิบัติการ ระบบติดตาม กพร. ป 2553 
 การทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคา 
 http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
 http://arit.rmutp.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   81

                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  ดานนกัศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  
                    (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2280-1332 โทรศัพท :   0-2628-5238 

คําอธิบาย : 
                เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญในการนํามาใชสนับสนุนการวางแผน พัฒนาการ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการและตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรง
ตามแบบมาตรฐานกลาง เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษา เช่ือมโยงกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการ
พัฒนาการระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก ขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา การเงิน
อุดมศึกษา และอื่นๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลจะรวมถึงความ
ถูกตองและสมบูรณของขอมูลท่ีสงตอระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
บํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาท่ีตองการ และลด
ความซํ้าซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลท่ีดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูล 
สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับฐานขอมูล 

 การนําขอมูลไปใชประโยชน  หมายถึง  กระบวนการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาไปทําการศึกษา วิเคราะหเพื่อสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองมีรายงานการศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร หรือมีการนําผลของการศึกษา
เสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 การเผยแพร หมายการการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนําขอมูลและ
สารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา เชน 
วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการขอมูลสารสนเทศอ่ืน ท่ีสําคัญ
และสามารถเปดเผยได  เสนอผานระบบเครือขายใหประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบได
อยางถูกตองและรวดเร็ว 



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 82

                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเรจ็

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ให
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมท้ังรายช่ือเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นท่ี 1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมีความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรหรอืแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมสีวน
ไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหรอืตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ดําเนินการได 5 ประเด็นท่ี 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา  ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

ระดับ 5 5 4 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นท่ี 1
และ 2 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นท่ี 1, 2 
และ 3  

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นท่ี 1, 2, 
3 และ 4 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นท่ี 1, 2, 
3, 4 และประเด็น
อ่ืนอีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ท้ัง 7 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา   ดาน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตรและ
ก า ร เ งิ น อุ ดม ศึ กษ า  และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

1 5 4 0.0400 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเรจ็

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
 ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 ทําแผนการจัดทําระบบ ฐานขอมูลนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร การเงินอดุมศึกษา ระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ให
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมและระบบตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด 
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และ

การเงินอุดมศึกษา รวมท้ังรายช่ือเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นท่ี 1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมีความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 จัดสงขอมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ภายในเวลาท่ีกําหนด 
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ

สารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
 นําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเผยแพร ผานระบบเครือขายรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบได
อยางถูกตองและรวดเรว็ 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

 
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรหรอืแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมสีวน
ไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
 ทําแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 

 จัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 

 
ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและ

นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  
 กําลังดําเนินการ 
 

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหรอืตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 กําลังดําเนินการ 
  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัดเก็บขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
2.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยทําหนาท่ีเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
1.  การปรับเกณฑการใหคะแนนท่ีมีความเขมขนข้ึน ทําใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มในบางรายการขอมูล  
2.  การเพ่ิมรายการขอมูลท่ีไมมีการจัดเก็บในระบบมากอนทําใหตองมีการเพ่ิมรายการขอมลูและปรับโครงสราง

การจัดเก็บขอมูล 
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
 หลักฐานหนังสือแจง สกอ. 
 หลักฐานการสงขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 14  กพร. ป 2553 
 ฐานขอมูล แผนปฏิบัติการ ระบบติดตาม กพร. ป 2553 
 การทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคา 
 http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
 http://arit.rmutp.ac.th/ 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 : ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  
                    (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2280-1332 โทรศัพท :   0-2628-5238 

คําอธิบาย : 
              สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ 
Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําให
ขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เช่ือถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล  
 โดยการประเมนิผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุงเนนการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท่ีสรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลแกผูรบับริการ ผูมี
สวนไดสวนเสยี ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ดําเนินการได 4 ประเด็นท่ี 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   

ระดับ - - 3 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   

2 5 4 0.0800 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 
 ทําแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผล

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 

 จัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 

 
ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการท่ีสรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําและทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการท่ีสรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ  
 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลแกผูรบับริการ ผูมี
สวนไดสวนเสยี ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยฯ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบริการขอมูลแกผูรบับริการ ผูมี

สวนไดสวนเสยี ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 
 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 
 กําลังดําเนินการ 
 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 กําลังดําเนินการ 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553  (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    ()   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัดเก็บขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
2.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยทําหนาท่ีเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
1.  การปรับเกณฑการใหคะแนนท่ีมีความเขมขนข้ึน ทําใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มในบางรายการขอมูล  
2.  การเพ่ิมรายการขอมูลท่ีไมมีการจัดเก็บในระบบมากอนทําใหตองมีการเพ่ิมรายการขอมลูและปรับโครงสราง

การจัดเก็บขอมูล 
 

หลักฐานอางอิง : 
 หลักฐานหนังสือแจง สกอ. 
 หลักฐานการสงขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 14  กพร. ป 2553 
 ฐานขอมูล แผนปฏิบัติการ ระบบติดตาม กพร. ป 2553 
 การทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคา 
 http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
 http://arit.rmutp.ac.th/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


