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การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตัวบงช้ีที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30 น. 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบด ี
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บันทึกการเลาเร่ือง 

เร่ือง ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  

วันท่ี  23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30 น. 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

นายพงศกฤษฎิ์  พละ

เลิศ และน.ส.ภัคประ

วีร โรจนภัทรหิรัญ 

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดนําขอมูลจาก

ฐานขอมูลที่ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดจัดทําไวใหทั้ง 5 ฐานมาใชประโยชนอยาง

เต็มที่ อันประกอบดวย 

1. ฐานขอมูลนักศึกษา 

    - จําแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 

2. ฐานขอมูลบุคลากร 

    - จําแนกตามคณะ/หนวยงานที่สังกัด ประเภท 

      บุคลากรและสายงาน 

   - บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทาง 

     วิชาการ และระดับการศึกษา 

  - จํานวนอาจารยตอนักศึกษา 

3. ฐานขอมูลหลักสูตร 

    - จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา 

4. ฐานขอมูลการเงิน 

    - รอยละของรายรับตามแหลงเงิน 

    - รอยละของรายจายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ 

5. ฐานขอมูลบัณฑิต 

    - ภาวะการมีงานทํางานของบัณฑิต     

     สามารถเขาถึงไดที่http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 

index.php?do=&s=1&y=2553&r=2 โดยบุคลากรของ

คณะที่รับผิดชอบงานในแตละดาน สามารถนําขอมูลจาก

สถิติดานตางๆ จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจวางแผนการบริหารคณะตอๆไป 

     นอกจากน้ี คณะยงัมีนโยบายสงเสริมการทํางานวิจัย ดังน้ี 

1. ในเว็บไซดคณะ ไดจัดทํา link เชื่อมโยงไปยังแหลง

ทุนวิจัยและฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ 

2. แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยคณะเพื่อให

งานวิจัยที่ไดมีประสิทธิภาพ 

   คณะตางๆของมหาวิทยาลัยไดนําขอมูล

จากฐานขอมูลทั้ง 5 ฐานของมหาวิทยาลัย

รายงานเสนอตอผูบริหารคณะเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงาน

บริหาร ฐานขอมูลตางๆมี ดังน้ี 

1. ฐานขอมูลนักศึกษา 

2. ฐานขอมูลบุคลากร 

3. ฐานขอมูลหลักสูตร 

4. ฐานขอมูลการเงิน 

5. ฐานขอมูลบัณฑิต 

เขาถึงไดที่  http://dc.rmutp.ac.th/ 

datacenter/index.php?do=&s=1&y=255

3&r=2 นอกจากน้ี คณะตางๆยังมีการ

พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูล ดังน้ี 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดจัดทํา 

link เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยและ

ฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ มีการแตงต้ัง

กรรมการกลั่นกรองงานวิจัยคณะ    จัด

อบรมวิธีการทําวิจัย จัดทํา Action Plan 

การทําวิจัย 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ทํา link  

ฐานขอมูลงานวิจัยเพิ่มเติม ไวในหนาเว็บ

คณะหัวขอ “บริการงานวิจัยและคนควา” 

ประกอบดวย 

• Net Library 

• Thai University eBook Net 

• Kluwer Online eBooks 

• Dissertations Full Text 

• ระบบฐานขอมูล สหบรรณานุกรม 
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ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฐิติ  โพพี 

ตัวแทนจากคณะ

เทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระศักด์ิ นุน

ปาน  

คณะบริหารธุรกิจ 

 3. จัดอบรมวิธีการทําวิจัย ใหกับอาจารยภายในคณะ 

4. จัดทํา Action Plan ในการจัดทําวิจัยของคณะอยาง

ชัดเจนและติดตามสอบถามใหการวิจัยเปนไปตามแผนที่

กําหนดโดยแจงขาวสารผาน e-mail อาจารยแตละทาน 

    ในดานการเรียนการสอน ระบบประเมินอาจารยผาน

ระบบ online ยังไมครอบคลุม และไมมีการชี้แจงขั้นตอน

การประเมินใหกับนักศึกษาทราบ ทําใหผลการประเมิน

ไมถูกตอง ครบถวนคณะจึงไดดําเนินการชี้แจง และให

อาจารยผูสอนแตละทานบังคับใหนักศึกษาของตนเอง

ประเมินการสอนผานเว็บใหครบทุกคนดวย 

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดนําฐานขอมูลที่

ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทํา

ไวทั้ง 5 ฐานมาใชประโยชนในการบริหาร การเรียนการ

สอนและงานวิจัยของคณะเชนกัน และไดจัดหา Database 

ฐานขอมูลงานวิจัยเพิ่มเติม โดยนํามาใสไวในหนาเว็บ

คณะหัวขอ “บริการงานวิจัยและคนควา” ประกอบดวย 

• Net Library 

• Thai University eBook Net 

• Kluwer Online eBooks 

• Dissertations Full Text 

• ระบบฐานขอมูล สหบรรณานุกรม 

• เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

• ฐานขอมูลวารสารอิเล็คทรอนิกส 

• Chula Online 

    และมีการประเมินวัดความพึงพอใจ Database แตละฐาน 

ขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป  และ

มีขอเสนอแนะวา   สํานักวิทยบริการฯควรจัดอบรมแนะนํา

วิธีการใชงานในแตละฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ  

    คณะบริหารธุรกิจไดนําฐานขอมูลที่ทางสํานักวิทย

บริการฯจัดทําไวทั้ง 5 ฐานมาใชประโยชนในการบริหาร 

การเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะเหมือนคณะอ่ืน 

และเสนอแนะวาสํานักวิทยบริการฯควรจัดอบรมนําแนะ

วิธีการใชงานแตละฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 

• เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

• ฐานขอมูลวารสารอิเล็คทรอนิกส 

• Chula Online 

     นอกจากน้ี ยังมีการประเมินวัดความ

พึงพอใจการใชงานในแตละฐานขอมูล 

ขอเสนอแนะ 

      คณะตางๆไดใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ระบบประเมินอาจารยผานระบบ online 

ควรมีการชี้แจงขั้นตอนการประเมินให

นักศึกษาทราบอยางละเอียด เพื่อใหได

ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน 

2. สํานักวิทยบริการฯควรจัดอบรมการใช

งานฐานขอมูลงานวิจัยตางๆที่มหาวิทยาลัย

บอกรับ 

 





                                                                                                              

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๗ : การบริหารและการจัดการ  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑. เปนการสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาจากผูปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ือนํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ

บริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ๒.  ขอคนพบจากการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒.๑  การใหมีกรรมการเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ ตามตัวบงชี้             

ท่ี ๗.๑ มีการทําความเขาใจในเรื่องการสงตัวแทนเขารวมประชุมไดในกรณีเปนกรรมการโดยตําแหนง (ไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง) 

๒.๒  ยังไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ ตามตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  คณะสวนใหญ

จะประเมินเฉพาะคณบดี สวนหนวยงานสนับสนุนสวนใหญยังไมมีการประเมินทุกระดับ  และมีขอแสดงความคิดเห็นจาก

ผูเขารวมกิจกรรม ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินผูบริหาร ซ่ึงไดประสานงานกับผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ

เพ่ือดําเนินการแลว 

๒.๓  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๕  เรื่องศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน  และการ

วิจัย ทุกหนวยงานจะอางอิงขอมูลของสํานักวิทยบริการท้ังหมด ซ่ึงแตละหนวยงานควรท่ีจะเชาไปตรวจสอบขอมูลระบบ

ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ท่ีกองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลมาใหสํานักวิทยบริการนําเขาระบบใหถูกตองและ

ครบถวนและควรนําขอมูลไปทําการวิจัยสถาบัน (ตาม ก.พ.ร. กําหนด) 

๒.๔  ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจในตัวชี้วัดท่ี ๗.๖ ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนา

หนวยงาน  โดยยังเขาใจวาการบริการวิชาการตอสังคมคือการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม  และยังไมมี

กระบวนการและกลไกในการนําขอคิดเห็นจากบุคคลภายนอกท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการมาดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาหนวยงานอยางเปนรูปธรรม 

๒.๕  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๗ พบวา ควรหาวิธีการหรือมาตรการจูงใจใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพเขารวมแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ ใหครบทุกคณะ 

๒.๖  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๘ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา ควร

ตองมีการกํากับติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงถึงระดับสาขาวิชาในกรณีท่ีไมสามารถรับนักศึกษาไดตาม

เปาหมาย 

๒.๗  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๙  จะมีปญหาในเกณฑระดับท่ี 8 ในเรื่อง การนําผลการประเมินการดําเนินงานของ

ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ พบวา ทุกหนวยงานใชการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. เปนหลักฐาน  ซ่ึงมี

การเสนอวาควรหาวิธีการสรางแรงจูงใจอยางอ่ืน 



 

 

 

๒.๘  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาการบริหารและการจัดการ พบวา แตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/

กองควรตองมีการกํากับดูแลวางแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน  ตั้งแตตนปการศึกษาหรือปงบประมาณ 

เพ่ือใหการดําเนินงานไมตองมีการทํางานหรือทําหลักฐานยอนหลังเม่ือถึงเวลาใกลตรวจประเมิน 

 

 


