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ตัวช้ีวัดที่ 14 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้อ านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชา พรเจริญนพ 
นางสุวิมล ศุขเกษม 

โทรศัพท์ :   0-2310-8801 โทรศัพท์ :    0-2310-8826, 0-2310-8828 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วน ใน

ประเด็นท่ี 1 และ 2 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วน ในประเด็น
ที่ 1 และ 2 และ
ประเด็นอ่ืน อีก 1 

ประเด็น  
(รวม 3 ประเด็น) 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วน ใน

ประเด็นท่ี 1 และ 2 
และประเด็นอื่น อีก 

2 ประเด็น 
(รวม 4 ประเด็น) 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วน ใน

ประเด็นท่ี 1 และ 2 
และประเด็นอื่น อีก 

3 ประเด็น 
(รวม 5 ประเด็น) 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วน ในประเด็น
ที่ 1 และ 2 และ
ประเด็นอ่ืน อีก 4 

ประเด็น 
(รวม 6 ประเด็น)  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
             มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน จากระบบที่ท างานแบบ  Single User  บนเครื่องเมนเฟรม  มาเป็นระบบ 
Multi User ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้บริการสารสนเทศ บน 
Intranet  ส าหรับผู้ใช้งานท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน และ บน Internet  ส าหรับผู้ใช้งานท่ีเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ    
 สถาบันคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ และ
จัดเก็บระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  5 ด้านคือด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร  ด้านหลักสูตร  เพื่อส่งข้อมูลของปีการศึกษา
2553 ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวัน-เวลาที่ก าหนด 

ในส่วนของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษานั้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 
ภาคการศึกษา คือ  ภาคการศึกษาที่ 1,  2  และ ฤดูร้อน แล้วยังมีภาคสอบซ่อมอีก 2 ภาค คือ สอบซ่อมภาค 1 และ สอบ
ซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน  จงึท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นตลอดจนถึงเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งในการส่งข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ สกอ.ตามวันที่ก าหนดภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2553 จะได้ยอดผู้ส าเร็จการศึกษาเพียงส่วนหน่ึง
เท่าน้ัน ดังน้ัน หลังจากที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ส าเร็จให้แก่ สกอ.แล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการส่งข้อมูลผู้ส าเร็จเพิ่ม
ให้อีกครั้งในเดือนธันวาคม เพื่อให้ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของสกอ. จักได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

  มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซตเ์พื่อให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ  สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วผ่านเว็บ
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ไซด์   www.ru.ac.th   ซึ่งระบบที่ให้บริการ เช่น   
- บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยท่ัวไป     
- บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ  ซึ่งส่วนน้ี ประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ 

- บริการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยระบบจะมีการตรวจสอบและให้สิทธิผู้เข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เท่าน้ัน 

- บริการระบบสารสนเทศของนักศึกษา (e-Service, e-Graduate)  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

- ระบบบุคลากรได้ ก าหนดสิทธิส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันที่เข้าใช้บริการได้ 
 ก าหนดการด าเนินงานส่งฐานข้อมูลท้ัง 5 ด้านให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ฐานข้อมูล 
ก าหนดส่งข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท ์
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1. ฐานข้อมูลนักศึกษา 30 ก.ค. 53 30  ธ.ค.53 นางสมปรารถนา อุปศรี 
นายภัทรพล บุญยงค์ 

0-2310-8800  
ต่อ 2234 2. ฐานข้อมูลหลักสูตร 30 ก.ค. 53 30  ธ.ค.53 

3. ฐานข้อมูลบุคลากร 
30 ก.ค. 53 - 

นายภัทรพล บุญยงค์ 
น.ส.สุนันท์ ไทยพาณิชย์ 

0-2310-8800 
ต่อ 2232 

4. ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
30 ส.ค. 53 30 ธ.ค. 53 

นางสุวิมล ศุขเกษม 
นายสถาบัน บันลือทรัพย์ 

0-2310-8828 

5. ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา
และรายงานการวิเคราะห ์

30 ธ.ค. 53 - นายภัทรพล บุญยงค์ 
0-2310-8800 
ต่อ 2234 

6. ฐานข้อมูลแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
และรายงานการวิเคราะห ์

30 ธ.ค. 53 - 
นางสุวิมล ศุขเกษม 
นายสถาพร บันลือทรัพย์ 

0-2310-8828 

   
 

http://www.ru.ac.th/
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

3 5   

     
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ได้มอบหมายให้สถาบันคอมพิวเตอร์ด าเนินการทางด้าน 
IT โดยตรง มีระบบเครือข่ายภายใน (Fiber Optic) เชื่อมโยงถึงกันเพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านปฏิบัติการและด้านการ
บริหารมีการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ Host Base และ Server Base สนับสนุนหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ภายในส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก และ วิทยาเขตบางนา ส่วนภูมิภาค 21 จังหวัด 
และต่างประเทศ  30  ประเทศ ดังน้ี 
 ส่วนภูมิภาค ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 21 จังหวัด ประกอบด้วย 

1. สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี   11. สาขาฯ จังหวัดตรัง 
2. สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี   12. สาขาฯ จังหวัดลพบุรี 
3. สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  13. สาขาฯ จังหวัดชัยภูมิ 
4. สาขาฯ จังหวัดอ านาจเจริญ   14. สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. สาขาฯ จังหวัดนครพนม   15. สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. สาขาฯ จังหวัดแพร่   16. สาขาฯ จังหวัดหนองบัวล าภู 
7. สาขาฯ จังหวัดนครราชสีมา  17. สาขาฯ จังหวัดเชียงราย 
8. สาขาฯ จังหวัดสุโขทัย   18. สาขาฯ จังหวัดอุดรธานี 
9. สาขาฯ จังหวัดขอนแก่น   19. สาขาฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
10. สาขาฯ จังหวัดศรีสะเกษ   20. สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์            21. สาขาฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ  30 ประเทศ ประกอบด้วย 
1. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา นครแวนคูเวอร์ 
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี  นครนิวยอร์ก  นครลอสแอนเจลิส และ นครชิคาโก 
3. ประเทศเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส์ 
4. ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส 
5. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ กรุงเบอร์ลิน นครแฟรงเฟริ์ต 
6. ประเทศฮังการี ณ กรุงบูดาเปสต์ 
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7. ประเทศไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิค  19.  ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครซิดนีย์ 
8. ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม   20. ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน 
9. ประเทศเนเธอแลนด์ ณ กรุงเฮก  21. ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ 
10. ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ  22. ประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี 
11. ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด  23. ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และ นครโอซากา 
12. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น 24. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
13. ประเทศออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา  25. ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล 
14. ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน 26. ประเทศสิงคโปร์ ณ สิงคโปร์ 
15. ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน 27. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
16. ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล        ณ กรุงปักก่ิง นครกวางโจว เมืองเซี่ยหมิน 
17. ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา  28. ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ 
18. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบ 
 

 ในส่วนของ Software ที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Program) จะพัฒนาขึ้นเองจากทีมงานของ
สถาบันคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์บางส่วนที่เป็น Outsource 
 ในการให้บริการด้านระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  ที่  URL : http://www.mis.ru.ac.th   และ เว็บ
ไซด์ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่จะด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา ที่    URL : 
http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp 
 ส าหรับมาตรการควบคุมคุณภาพของการจัดการสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อด าเนินการดังน้ี              
              1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 2. คณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
 3. คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 4. คณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2549 และ เพิ่มเติม 
 5. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 6. คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 

7. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
 8. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตัวชี้วัดท่ี 18) 

http://www.mis.ru.ac.th/
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9. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 1. มีคณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  ร่วมด้วย  คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบ
สารสนเทศคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  และคณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายใน  ท าให้มีการระดม
สมองร่วมกันมากขึ้น  มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ  เอาใจใส่  ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 3. หน่วยงาน  และบุคลากรเห็นความส าคัญของระบบงานสารสนเทศ  ที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการ
ท างานและมีความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศมากขึ้น  มีความเข้าใจมากขึ้นและมีความตั้งใจ  ท าให้ส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติงาน 

 4. การเกษียณอายุราชการกับการรับบุคลากรรุ่นใหม่ เป็นการเปล่ียนถ่ายเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเกิดผลดีในหลาย
หน่วยงานที่เห็นความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานประจ าวัน เนื่องจาก
บุคลากรรุ่นใหม่มีพื้นฐานทางการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีกว่า 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

1. การเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญ 3 ดาว เข้าสู่ระบบ 
 2. การปรับระบบงานให้สอดรับกับมาตรฐานข้อมูลของ สกอ. 
 3. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีมีจ ากัด 
 4. ปัญหาเก่ียวกับรหัสประจ าตัวประชาชน ดังน้ี 

4.1  รหัสประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาบางรายที่ซ้ ากันจริง ๆ  
4.2  รหัสประจ าตัวประชาชนบางรหัสมีรหัสหลักสุดท้ายที่เป็น Check Digit ผิดจริง (ตามหลักฐาน
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน)  
4.3 นักศึกษาบางรายเป็นคนต่างด้าว ประเภทที่ไม่มีรหัสบัตรประชาชน 

 5. ข้อมูลด้านบุคลากร รายการข้อมูล ”รหัสกลุ่มวิชาชีพ” ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดเก็บมาตั้งแต่
ต้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็น “รหัสวุฒิการศึกษา” ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมตามความต้องการ  จึง
ต้องมีการเพิ่มเติมรายการของ รหัสกลุ่มวิชาชีพ เข้าสูร่ะบบแล้ว 
 6. ข้อมูล e-Mail Address ของนักศึกษาที่ต้องส่งเข้าฐานข้อมูลบัณฑิต นั้น ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงน้ันยังมีนักศึกษาจ านวนมากที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนสมัคร e-Mail Address  เช่น นักศึกษาที่เรียนด้วยตนเอง
ที่บ้าน หรือ นักศึกษาผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
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 7. สูญเสียบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การฝึกฝนคนใหม่เรียนรู้ระบบได้ช้า  เน่ืองจากเป็นสาย
งานเทคนิคเฉพาะ 
 8. บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีน้อยไม่เพียงพอกับตลาด 
 9. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 10. ข้อจ ากัดในการเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  มีผลกระทบต่อการวางแผนบุคลากรทางด้าน IT เพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี 
 11. ผู้ใช้งาน (User) บางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฏิกาของการใช้ระบบงาน  เช่น  เปลี่ยนผู้ใช้งาน (User) แล้วไม่
ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให ้ท าให้คนใหม่ที่เข้ามาแทนไม่เข้าใจระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน  เกิดปัญหาในการท างาน 
 12. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในการพัฒนาบุคลากรที่จะตาม
เทคโนโลยีให้ทันเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับงานให้ทันสมัยเป็นไปได้ไม่รวดเร็วนัก 
หลักฐานอ้างอิง  
 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  35/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  290/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา” 
 3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1291/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  192/2549  และ เพิ่มเติมที่  584/2549  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549”  
 5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2448/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2954/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา” 

    7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1335/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 

 8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  47/2553  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สร้างคุณค่า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  4003/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวช้ีวัดที่ 14.1 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้อ านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชา พรเจริญนพ 
นางสุวิมล ศุขเกษม 
นางสมปราถนา อุ่นพิกุล 
นางสาวพุธนา เขมานุสรณ์ 
นายภัทรพล บุญยงค์ 
นางสาวสุนันท์ ไทยพานิชย์  
นายสถาพร บันลือทรัพย์  

โทรศัพท์ :   0-2310-8801 โทรศัพท์ :    0-2310-8826, 0-2310-8828 
ค าอธิบาย : 
                เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญในการน ามาใช้สนับสนุนการวางแผน พัฒนาการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการและตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานข้อมูลน้ันต้องมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง 
เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียน สื่อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การด าเนินการร่วมกันในการพัฒนาการระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา และอื่นๆ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลจะรวมถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งต่อ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษา
ข้อสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ และลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาไป
ท าการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจด าเนินนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยต้องมีรายงานการศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือมีการน าผลของการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 การเผยแพร่ หมายถึงการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการน าข้อมูลและสารสนเทศอง
สถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย รายนาม
ผู้บริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่ส าคัญและสามารถเปิดเผยได้  เสนอผ่าน
ระบบเครือข่ายให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

โดยก าหนดประเด็นส าคัญในการประเมินความส าเร็จ ดังน้ี 
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ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จ

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้
เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชือ่
คณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่ก าหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการน าข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบ
เครือข่ายร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลท่ีจัดเก็บและน าส่งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและ
น าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการน าผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วนในประเด็น
ที่ 1และ 2 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วนในประเด็น
ที่ 1, 2 และ 3  

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วนในประเด็น
ที่ 1, 2, 3 และ 4 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วนในประเด็น
ที่ 1, 2, 3, 4 และ
ประเด็นอ่ืนอีก 2 
ประเด็น 

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
ครบถ้วนทั้ง 7 
ประเด็น 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ประเด็นที่ 1   

มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา รปูแบบมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ฐาน  โดยมหาวิทยาลัย
รามค าแหงมีการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 5 ฐาน ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบและมีการบ ารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความ
ถูกต้องทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล มีการก าหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละฐาน  รายละเอียดดังน้ี 

ฐานข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย  
- ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  
- ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  
- ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา  
- ระบบบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  
- ระบบประมวลผลข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  
- ระบบจัดตารางสอน-ตารางสอบ 
- ระบบจัดสอบ 
- ระบบประมวลผลการศึกษา 
- ระบบเอกสารส าคัญต่าง ๆ  เป็นต้น 
ฐานข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย 
- ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร 
- ระบบงานเงินเดือน ค่าตอบแทน 
- ระบบขาด –ลา-มาสาย 
- ระบบประวัติเครื่องราช 
- ระบบประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  เป็นต้น 
ฐานข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วย 
- ระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตร 
- ระบบตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ระบบขึ้นทะเบียนส าเร็จการศึกษา 
- ระบบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
- เว็บไซต์ศิษย์เก่า   เป็นต้น 
ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา 
- ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ
- ระบบGFMIS   เป็นต้น   
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ประเด็นที่ 2   

มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลและด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (ตามเอกสารแนบ บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.13/พิเศษ/237) 

 
ประเด็นที่ 3   

มหาวิทยาลัยรามค าแหงจะด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมรายชื่อคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท า
ข้อมูล  ช่องทางการสื่อสาร ให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมี
ความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่ก าหนด   มีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 

1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่านเว็บไซด์  : www.mis.ru.ac.th  และเว็บไซด ์: www.mis.ru.ac.th/Rujob.jsp (ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต) 
2. รายชื่อคณะท างาน 
ตามเอกสารแนบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ 4003/2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552  แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

3. การด าเนินงานส่งข้อมูล 
 โดยค านึงถึง 

- ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายถึง จ านวนข้อมูลในรายการข้อมูลระดับ 3 ดาว ทั้ง  5 ฐาน 
ที่ส่งต้องมีความสมบูรณ์ ทั้งหมดทุกรายการข้อมูล 

- ความถูกต้อง หมายถึง ข้อมูลในรายการข้อมูลระดับ 3 ดาว ทั้ง 5 ฐาน มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานกลาง
ทั้งหมดทุกข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อส่งข้อมูลด้านนักศึกษา และข้อมูลหลักสูตร ทุกระดับ : 
 เน่ืองจากปีการศึกษา 2553 น้ี มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2553  
ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2553  แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มหาวิทยาลัยจึงประกาศเลื่อนก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2553  ก่อนก าหนดวันที่สกอ.ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูล ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะสามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 
              ขั้นตอนที่ 1  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาใหม่ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2553 และแก้ไข
ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่สกอ.ก าหนด  ระหว่างวันที่  1 - 20  กรกฎาคม  2553 
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าสู่รูปแบบมาตรฐานที่สกอ.ก าหนด  
ระหว่างวันที่  21 - 28  กรกฎาคม  2553   
   

http://www.mis.ru.ac.th/
http://www.mis.ru.ac.th/Rujob.jsp
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  ผู้รับผิดชอบคือ   นางสมปราถนา  อุ่นพิกุล  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234   
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดส่งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่  สกอ. ระหว่างวันที่  29 - 30  กรกฎาคม   2553 
 

ฐานข้อมูล : นักศึกษา ,หลักสูตร ผู้รับผิดชอบ : นางสมปราถนา อุ่นพิกุล โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234   
ขั้นตอน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 1. ตรวจสอบข้อมูล          1-20  ก.ค.53 1-9  ธ.ค.53 
 2. แปลงข้อมูล    21-28  ก.ค.53 13-21  ธ.ค.53 
 3. ส่งข้อมูล                     29-30  ก.ค.53 22-29  ธ.ค.53 

 
ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อส่งข้อมูล  ด้านบุคลากร  :  
 ขั้นตอนที่ 1 แปลงข้อมูลบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ระหว่าง  1 -10  กรกฎาคม  2553 
 ขั้นตอนที่ 2 โดยระบบงานมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่แล้ว แต่จะตรวจสอบด้วยโปรแกรมหลังจาก
ที่แปลงข้อมูลแล้ว ระหว่าง  12 - 20  กรกฎาคม  2553  สามารถตรวจสอบได้ที่ 
  น.ส.สุนันท์  ไทยพาณิชย์  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2232  ผู้รับผิดชอบจัดส่งฐานข้อมูลบุคลากร 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดส่งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่  สกอ. ระหว่างวันที่  22-29  กรกฎาคม  2553 
 

ฐานข้อมูล : บุคลากร 
 

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุนันท์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2232 
                         นายภัทรพล บุญยงค์      โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234   

ขั้นตอน ครั้งที่ 1 
 1. แปลงข้อมูล    1-10  ก.ค.53 
 2. ตรวจสอบข้อมูล          15-21  ก.ค.53 
 3. ส่งข้อมูล                     22-29  ก.ค.53 

  
ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อส่งข้อมูล  ด้านการเงินอุดมศึกษา : 
 ได้ด าเนินการโดยใช้ระบบ Oracle Financial ซึ่งเป็น Package ส าเร็จรูปในการบริหารจัดการทางด้านการเงินและ
การงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา 
 ขั้นตอนที่ 1 แปลงข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ระหว่างวันที่  1-9  ธันวาคม  2553 
 ขั้นตอนที่ 2 โดยระบบงานมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่แล้ว แต่จะตรวจสอบด้วยโปรแกรมหลังจาก
ที่แปลงข้อมูลแล้ว และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ระหว่างวันที่  13-21  ธันวาคม  2553  สามารถ
ตรวจสอบได้ที ่
  นายภัทรพล  บุญยงค์  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234  ผู้รับผิดชอบจัดส่งฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดส่งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่  สกอ. ระหว่างวันที่  22-30  ธันวาคม  2553 
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ฐานข้อมูล : การเงินอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายภัทรพล บุญยงค์      โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234   
ขั้นตอน ครั้งที่ 1 

 1. แปลงข้อมูล    1-9 ธ.ค.53 
 2. ตรวจสอบข้อมูล          13-21 ธ.ค.53 
 3. ส่งข้อมูล                     22-30  ธ.ค.53 
  

 ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อส่งข้อมูล  ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา : 
 ได้ด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยท่ีพัฒนาขึ้นเองเรียกว่า ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามท่ี สกอ. ต้องการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนถึงสิ้นปีการศึกษา เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
จบทุกเดือน 
 2. ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองเรียกว่า ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด าเนินการบันทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตตาม ที่สกอ. ก าหนดขึ้น (และเพิ่มเติมข้อค าถามในส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องการ
เพิ่ม) เข้าสู่ระบบของหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 ในช่วงท่ีนักศึกษามาแจ้งจบที่คณะ  นักศึกษาจะต้องท าการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (รายการในแบบสอบถามเป็นรายการข้อมูลท่ี สกอ. ต้องการรวมกับรายการข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยต้องการ) เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยท่ี  URL : http://www.ru.ac.th ที่ Link หัวข้อ งานบริการนักศึกษา ที่
รายการ นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอส าเร็จการศึกษา  หรือ  URL :  http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp 
  ครั้งที่ 2 ในช่วงท่ีบัณฑิตมาซ้อมรับปริญญาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแต่ละปี จะให้บัณฑิตที่
มีงานท าได้  Update  ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 1 แปลงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีส่กอ. ก าหนด ระหว่างวันที ่
 2– 13 สิงหาคม  2553   
 ขั้นตอนที่ 2 โดยระบบงานมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่แล้ว แต่จะตรวจสอบด้วยโปรแกรมหลังจาก
ที่แปลงข้อมูลแล้ว ระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  2553  สามารถตรวจสอบได้ทีผู่้รับผิดชอบจัดส่งฐานข้อมูลบัณฑิต และ
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 นางสุวิมล  ศุขเกษม  โทร. 0-2310-8828   
 นายสถาพร บันลือทรัพย์  โทร. 0-2310-8828   

 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดส่งข้อมูลผผ่านเว็บไซต์  http://www.job.mua.go.th  ระหว่างวันที่  23 – 27   สิงหาคม  2553 
 

http://www.ru.ac.th/
http://www.job.mua.go.th/
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ฐานข้อมูล : ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางสุวิมล ศุขเกษม โทร. 0-2310-8828 

           นายสถาพร บันลือทรัพย์ โทร. 0-2310-8828   
ขั้นตอน ครั้งที่ 1 

ข้อมูลผู้ส าเร็จ 
ครั้งที่ 2 

ข้อมูลผู้ส าเร็จและ ข้อมูลแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 70 

 1. แปลงข้อมูล    2-13  ส.ค.53 1-9  ธ.ค.53 
 2. ตรวจสอบข้อมูล          16-20  ส.ค.53 13-21  ธ.ค.53 
 3. ส่งข้อมูล                     23-27  ส.ค.53 22-29  ธ.ค.53 

 
ประเด็นที่ 4 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการน าข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบ
เครือข่ายร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วทางเว็บไซด ์และมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง  ดังน้ี 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ 

1. ข้อมูลวิสัยทัศน์ นโยบาย รายนามผู้บริหาร รายนาม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

www.ru.ac.th  ในหัวข้อ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  / 
ข้อมูลมหาวิทยาลัย   หรือ ในลิงค์โดยตรง 
http://www.ru.ac.th/newRU/aboutRU.html 

2. ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล 5 ด้าน www.mis.ru.ac.th 

3. ข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักศึกษา www.ru.ac.th  ในหัวข้อ สารสนเทศนักศึกษา 

4. ข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย   www.ru.ac.th 

 
ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
 นางอโนทัย  ทักษิณนรา   ดูแล www.ru.ac.th    โทร. 0-2310-8846 
 น.ส.พุธนา  เขมานุสรณ์   ดูแล www.mis.ru.ac.th    โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2233 
 
ประเด็นที่ 5 6  และ  7  

 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและ น าเสนอผู้บริหารเพื่อก าหนดนโยบาย และใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเว็บไซด์สารสนเทศส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ส าหรับเข้าดูรายงาน
ข้อมูลต่าง ๆ และน าไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแยกตามคณะ สาขา  หรือแม้กระทั่งข้อมูลรายงานด้านบุคลากร เช่น จ านวนผู้เกษียณอายุใน

http://www.ru.ac.th/
http://www.mis.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
http://www.mis.ru.ac.th/
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ปีงบประมาณปัจจุบัน และ ในปีถัดไป ล่วงหน้า เพื่อวางแผนด้านอัตราก าลังของบุคลากรทุกๆ สาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคลากรด้านสายอาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และพิจารณาต าแหน่งทดแทน เป็นต้น 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

1 5   

     
    

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
               มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ได้มอบหมายให้สถาบันคอมพิวเตอร์ด าเนินการทางด้าน 
IT โดยตรง มีระบบเครือข่ายภายใน (Fiber Optic) เชื่อมโยงถึงกันเพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านปฏิบัติการและด้านการบริหารมี
การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ Host Base และ Server Base สนับสนุนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่
ภายในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ 
 ในส่วนของ Software ที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Program) จะพัฒนาขึ้นเองจากทีมงานของสถาบัน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์บางส่วนที่เป็น Outsource 
 ในการให้บริการด้านระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  ที่  URL : http://www.mis.ru.ac.th   และ เว็บไซด์
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่จะด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา ที่    URL : 
http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp 
 ส าหรับมาตรการควบคุมคุณภาพของการจัดการสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อด าเนินการดังน้ี              
              1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 2. คณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
 3. คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 4. คณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2549 และ เพิ่มเติม 
 5. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 6. คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติ

http://www.mis.ru.ac.th/
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ราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 
7. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 8. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตัวชี้วัดท่ี 18) 

9. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. มีคณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2553  ร่วมด้วย  คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และ
คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/แผน
ยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายใน  ท าให้มีการระดมสมองร่วมกันมากขึ้น  มีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ  เอาใจใส่  ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 3. หน่วยงาน  และบุคลากรเห็นความส าคัญของระบบงานสารสนเทศ  ที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการท างานและ
มีความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศมากขึ้น  มีความเข้าใจมากขึ้นและมีความตั้งใจ  ท าให้ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

 4. การเกษียณอายุราชการกับการรับบุคลากรรุ่นใหม่ เป็นการเปล่ียนถ่ายเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเกิดผลดีในหลาย
หน่วยงานที่เห็นความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานประจ าวัน เนื่องจากบุคลากร
รุ่นใหม่มีพื้นฐานทางการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีกว่า 
            
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
 1. การเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญ 3 ดาว เข้าสู่ระบบ 
 2. การปรับระบบงานให้สอดรับกับมาตรฐานข้อมูลของ สกอ. 
 3. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีมีจ ากัด 
 4. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ”รหัสประจ าตัวประชาชน” ของนักศึกษาเพิ่มเติม แต่พบว่า มีรหัส
ประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาบางรายที่ซ้ ากันจริงๆ และรหัสประจ าตัวประชาชนบางรหัสมีรหัสหลักสุดท้ายที่เป็น 
Check Digit ผิดจริง (ตามหลักฐานส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน)  
 5. ข้อมูลด้านบุคลากร รายการข้อมูล ”รหัสกลุ่มวิชาชีพ” ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดเก็บมาตั้งแต่ต้น 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็น “รหัสวุฒิการศึกษา” ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมตามความต้องการ  จึงต้องมีการ
เพิ่มเติมรายการของ รหัสกลุ่มวิชาชีพ เข้าสู่ระบบแล้ว 
 6. ข้อมูล e-Mail Address ของนักศึกษาที่ต้องส่งเข้าฐานข้อมูลบัณฑิต นั้น ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 10 

                                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)           
                                                                                                                                                      รอบ  12   เดือน 

น้ันยังมีนักศึกษาจ านวนมากที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนสมัคร e-Mail Address  เช่น นักศึกษาที่เรียนด้วยตนเองที่บ้าน หรือ 
นักศึกษาผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
 7. สูญเสียบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การฝึกฝนคนใหม่เรียนรู้ระบบได้ช้า  เน่ืองจากเป็นสายงาน
เทคนิคเฉพาะ 
 8. บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีน้อยไม่เพียงพอกับตลาด 
 9. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 10. ข้อจ ากัดในการเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  มีผลกระทบต่อการวางแผนบุคลากรทางด้าน IT เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี 
 11. ผู้ใช้งาน (User) บางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฏิกาของการใช้ระบบงาน  เช่น  เปล่ียนผู้ใช้งาน (User) แล้วไม่
ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้ ท าให้คนใหม่ท่ีเข้ามาแทนไม่เข้าใจระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน  เกิดปัญหาในการท างาน 
 12. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในการพัฒนาบุคลากรที่จะตามเทคโนโลยีให้
ทันเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับงานให้ทันสมัยเป็นไปได้ไม่รวดเร็วนัก 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  35/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวทิยาลัยรามค าแหง” 
 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  290/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา” 
 3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1291/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  192/2549  และ เพิ่มเติมที่  584/2549  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549”  
 5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2448/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง” 
 6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2954/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา” 

    7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1335/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 

 8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  47/2553  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  4003/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ผู้ประสานงานด้านฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ  : 
 นางสมปราถนา  อุ่นพิกุล  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234  ฐานข้อมูลนักศึกษาและฐานข้อมูลหลักสูตร 
 น.ส.สุนันท์  ไทยพาณิชย์  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2232  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 นายภัทรพล  บุญยงค์  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2234   ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา 
 นางสุวิมล  ศุขเกษม  โทร. 0-2310-8828  ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
 น.ส.พุธนา  เขมานสุรณ์  โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2233  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ 
 นางอโณทัย ทักษิณนรา โทร. 0-2310-8846  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ตัวช้ีวัดที่ 14.2 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้อ านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร. เอื้อน  ปิ่นเงิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชา พรเจริญนพ 

นางสุวิมล ศุขเกษม 
นายกิตติ เพ็ชรดี 
นางอโณทัย ทักษิณนรา 
น.ส.อัมรินทร์ ยังอยู่ 
นางสาวพุธนา เขมานุสรณ์ 
นางรัชนี รอดเชื้อ 
น.ส.รังสิมา รุ่งน่ิม 

โทรศัพท์ :   0-2310-8801 โทรศัพท์ :    0-2310-8826 , 8845-6 
ค าอธิบาย : 
              สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ 
Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันเวลาสามารถน าไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 น้ี  จะมุ่งเน้นการประเมินในประเด็นส าคัญ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตาม
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด าเนินการได้ 
ส าเร็จ ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
ส าเร็จ ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
ส าเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
ส าเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
ส าเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

          มหาวิทยาลัยรามค าแหงจะจัดให้มีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงมอบหมายให้สถาบันคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2552   โดยมีแผนการด าเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ด าเนินการศึกษาแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยประสานงานกับกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีในรายละเอียดของระบบงาน 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนปฏิบัติราชการ และก าหนดสิทธิการเข้าถึง

ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (กพร.) 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนปฏิบัติราชการ โดยให้บริการบนเว็บไซต์  http://reportkpi.ru.ac.th/   
1. ระบบบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนปฏิบัติราชการ 

ในหัวข้อ รายงานผลตามมิติ 
2. ระบบตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนปฏิบัติราชการ  

ในหัวข้อ รายงานผลตามมิติ  และ รายงานผลตามตัวชี้วัด 
3. ระบบรับข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเพื่อการพัฒนา จากผู้ใช้ งาน เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จาก

ส่วนกลาง (กพร.)   
ในหัวข้อ Link  กระดานข่าว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ขั้นตอนที่ 5 อบรมผู้ใช้งานระบบให้เข้าใจขั้นตอนการใช้งาน  โดยแบ่งเป็น  
 ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
 ผู้ใช้ระดับหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละตัว 

http://reportkpi.ru.ac.th/
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ขั้นตอนที่ 6  ผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดท้ังหมด และ บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี 2552  - 2553 

ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นผู้
บันทึกข้อมูลผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ได้ทีเ่ว็บไซต์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  http://reportkpi.ru.ac.th/   
             สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์     http://reportkpi.ru.ac.th/     ผู้รับผิดชอบระบบ ได้แก่ 

  นางอโนทัย ทักษิณนรา  โทร. 0-2310-8846   และ  น.ส.อัมรินทร์ ยังอยู่ โทร. 0-2310-8845 
 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 

 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า และคณะอนุกรรมการการจัดท า

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา
ก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า จ านวน 2 กระบวนการ  โดยน าเสนอ  “การสมัครสมาชิกและยืมหนังสือ ส านักหอสมุดกลาง” 
และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า  “กระบวนการตรวจสอบผลการศึกษา”  
         ในการสร้างกระบวนการสร้างคุณค่า ที่พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 น้ัน พิจารณาด าเนินการระบบ  “การ
ตรวจสอบผลการศึกษา” ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งมีการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้มีข้อก าหนดที่
ส าคัญ คือ ต้องสนับสนุนให้การเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมีมาตรฐานส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการให้บริการเกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการจ านวนมาก และสอดรับกับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ และเป็น
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้รับบริการมาก
ที่สุด 
      ส่วนรายละเอียดน้ันพิจารณาได้จากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ของตัวชี้วัดท่ี 18  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า รอบ 12  เดือน 
   

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

          
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน จากระบบที่ท างานแบบ  Single User  บนเครื่องเมนเฟรม  มาเป็นระบบ Multi User 
ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้บริการสารสนเทศ บน Intranet  ส าหรับผู้ใช้งาน

http://reportkpi.ru.ac.th/
http://reportkpi.ru.ac.th/
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ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน และ บน Internet  ส าหรับผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ   ที่เว็บไซต์  www.ru.ac.th   ซึ่งระบบที่ให้บริการ เช่น   

- บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยท่ัวไป     
- บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  ซึ่ง

ส่วนน้ี ประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถเข้า
ใช้ระบบดงักล่าวได ้

- บริการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยระบบจะมีการตรวจสอบและให้สิทธิผู้เข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 

- บริการระบบสารสนเทศของนักศึกษา (e-Service, e-Graduate)  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

- ระบบบุคลากร ก าหนดสิทธิส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันที่เข้าใช้บริการได้ 
 ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่  www.ru.ac.th  ตาม Link ต่างๆ ที่ปรากฏในหน้า Homepage  เช่น 

- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร   www.mis.ru.ac.th  
- เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาส่วนกลาง   www.iregis.ru.ac.th 
- เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค   www.int.ru.ac.th 
- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี   http://202.41.160.41/j2ee/index.jsp  
- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาโท  http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate 

 
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตาม
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

  มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้ง 5 ด้านมาสร้างระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  ที่เว็บไซต์ 
www.mis.ru.ac.th   โดยมีการน าเสนอรายงานสถิติต่าง ๆ  น าเสนอสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้า  การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อไปได้ รวมทั้งในรูปแบบของรายงานสถิติต่าง ๆ 
ที่น าเสนอแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตาม เฝ้าระวัง จากเว็บไซต์    http://reportkpi.ru.ac.th/ 

 
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

   คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ได้ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนการส ารวจและเครื่องมือส ารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการดังน้ี 

1. รศ.ดร. เอื้อน  ปิ่นเงิน  โทร. 0-2310-8801 

http://www.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
http://www.mis.ru.ac.th/
http://www.iregis.ru.ac.th/
http://www.int.ru.ac.th/
http://202.41.160.41/j2ee/index.jsp
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2. นางรัชนี  รอดเชื้อ  โทร. 0-2310-8827 
3. น.ส.รังสิมา  รุ่งน่ิม  โทร. 0-2310-8827 
4. น.ส.พรทิพย์  สุทธิไสย  โทร. 0-2310-8812 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  จัดท าแผนการส ารวจ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์เครื่องมือส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าเครื่องมือส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 4  ส ารวจ เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 6  วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และน าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล เพื่อสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2 5   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
               ส าหรับมาตรการควบคุมคุณภาพของการจัดการสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อด าเนินการดังน้ี              
 1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 2. คณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
 3. คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 4. คณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2549 และ เพิ่มเติม 
 5. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 6. คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา 

7. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
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บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 8. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตัวชี้วัดท่ี 18) 

9. คณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 1. มีคณะกรรมการจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
ร่วมด้วย  คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  คณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศคณะกรรมการ
บริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และคณะกรรมการจัดท า
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของ
สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายใน  ท าให้มีการระดมสมองร่วมกันมากขึ้น  มีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ  เอาใจใส่  ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 3. หน่วยงาน  และบุคลากรเห็นความส าคัญของระบบงานสารสนเทศ  ที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการท างานและมี
ความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศมากขึ้น  มีความเข้าใจมากขึ้นและมีความตั้งใจ  ท าให้ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

 
            
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

1. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีมีจ ากัด และ ขาดบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในทางปฏิบัติและในทาง
การศึกษา 
 2. การสูญเสียบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากมีอัตราการลาออกสูง  การฝึกฝนคนใหม่เรียนรู้ระบบ
ได้ช้า  เน่ืองจากเป็นสายงานเทคนิคเฉพาะ 
 3. บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีน้อยไม่เพียงพอกับตลาด 
 4. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 5. ข้อจ ากัดในการเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  มีผลกระทบต่อการวางแผนบุคลากรทางด้าน IT เพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี 
 6. ผู้ใช้งาน (User) บางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกติกาของการใช้ระบบงาน  เช่น  เปล่ียนผู้ใช้งาน (User) แล้วไม่
ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้ ท าให้คนใหม่ที่เข้ามาแทนไม่เข้าใจระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน  เกิดปัญหาในการท างาน 
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก ในการพัฒนาบุคลากรที่จะตามเทคโนโลยีให้ทัน
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับงานให้ทันสมัยเป็นไปได้ไม่รวดเร็วนัก 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
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 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  35/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  290/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา” 
 3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1291/2548  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
 4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  192/2549  และ เพิ่มเติมที่  584/2549  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549”  
 5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2448/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง” 
 6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  2954/2550  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา” 

    7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  1335/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 

 8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  47/2553  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่  4003/2552  เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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