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วิธีเขาถึงแหลงขอมูลดาวนโหลดรายงานตางๆ
Website กองนโยบายและแผน

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th
เอกสารเผยแพร เลือกรายงานที่ตองการดาวนโหลด

สวนงานวิจัยสถาบัน

สวนงานสารสนเทศ

รายงานสถิติการศึกษา  

รายงานผลการรับนักศึกษาใหม

รายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม

รายงานประจำป

งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

โครงงานวิจัยสถาบัน

ปรับปรุงฐานขอมูลวิจัยสถาบัน

1



 ขั้นตอนการจัดทำรายงานของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  (ตัวอยาง รายงานสถิติการศึกษา)

PROCESS FLOWCHART

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  ตอ 6084
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หมายเหตุ

 -  กองนโยบายและแผน รวบรวมขอมูลโดยการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห

ขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวของ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาจัดทำสารสนเทศในเลม

รายงานสถิติการศึกษา

 - เนื่องดวยขอมูลนักศึกษาและบุคลากรเปนขอมูล Realtime ทางกองนโยบายและแผน

จึงมีการระบุวันที่รวบรวมขอมูลลงอางอิงไวในเลม/สวนของสารสนเทศนั้นๆ ( ณ วันที่ ........... )

ไมผาน

ศึกษาแผนการรับนักศึกษา

ประจำปการศึกษา ........

วางแผนปฏิบัติงาน

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

ประมวลผลขอมูล

จัดทำเลมรายงานสถิติการศึกษา

เผยแพร ลงเว็บไซต กนผ.

เริ่มตน

ตรวจสอบความถูกตอง

นำเสนอ 
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
ผาน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ, ผอ.กนผ.

จบ

ถูกตอง

ผาน

ตองแกไข

- หลักสูตรที่เปดสอน

- ผลการรับนักศึกษาใหม (สมัคร-รับไว)

- นักศึกษาทั้งหมด

- นักศึกษาใหม (นักศึกษาใหมที่ลงทะเบียนเรียน)

- ผูสำเร็จการศึกษา

- นักศึกษาออกระหวางป

- บุคลากร

- งบประมาณที่ไดรับ

- รายงานสถิติการศึกษา(ปกอนหนา)

- เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจาย

- เอกสารงบประมาณเงินรายได

ขอมูล                             แหลงขอมูล

สำนักวิชาการและงานทะเบียน

กองบริหารงานบุคคล

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

รายงานสถิติการศึกษา

Report of Educational Statistics



ตัวอยาง รายงานสถิติการศึกษา

ตัวอยางแบบฟอรม / ขอมูลตารางที่ผานการบันทึกลงฐานขอมูล 

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  ตอ 6084
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FORM
สาขาวิชาที่เปดสอน

ผลการรับนักศึกษาใหม

งบประมาณที่ไดรับ

บุคลากร

หนังสือขอความอนุเคราะห

 

          
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๓๓ 
ที ่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖ /            วันท่ี            สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ตามที่กองนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานสถิติการศึกษาและรายงาน
วิเคราะหนักศึกษาใหม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจการบริหารงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งกองนโยบายและแผนไดดําเนินการเปนประจําทุกป นั้น 

 เพ่ือใหขอมูลการจัดทํารายงานในปการศึกษา ๒๕๖๐ ถูกตอง กองนโยบายและแผน จึงใครขอ
ความอนุเคราะหจากหนวยงานทาน ใหรายละเอียดขอมูลตามแบบและตารางท่ีแนบมาพรอมนี้ ไดแก 

๑. ขอมูลที่ใชในการจัดทํารายงานสถิติการศึกษาประจําป ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนทุกระดับ ในปการศึกษา ๒๕๖๐  จําแนกตาม 

ภาคการศึกษา (ภาคปกติ, ภาคสมทบ, …...) คณะ และระดับการศึกษา   
๑.๒ จํานวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว ปการศึกษา ๒๕๖๐  จําแนกตามคณะ ระดับ

การศึกษา  สาขาวิชา ภาคการศึกษา  ประเภทของการรับเขา (โควตา สอบตรง สกอ.) และเพศ  
๑.๓ จํานวนนักศึกษาปจจุบันคงอยู ปการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา ภาคการศึกษา และเพศ  
๑.๔ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙  จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา ภาคการศึกษา และเพศ 
๑.๕ จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางป ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามตามคณะ ระดับ

การศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุการออก (ลาออก พนสภาพ ถอนสภาพ) และชั้นป 
๒. ขอมูลที่ใชในการจัดทํารายงานวิเคราะหนักศึกษาใหม ดังนี้ 

๒.๑ ขอมูลพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคงอยู ปการศึกษา ๒๕๖๐  โดยจําแนกขอมูลตามระดับ
การศึกษา คณะ เพศ ประเภทการรับเขา ประเภทการเรียน เชื้อชาติ ภูมิลําเนาเดิม ความพิการ การรับทุน 
สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพบิดา/มารดา/ผูปกครอง และรายไดบิดา/มารดา/ผูปกครอง 

โดยใชขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และสงขอมูลดังกลาวใหกองนโยบายและแผน 
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะหขอมูลดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

(นางรตนมน  จันทรอุทัย) 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

ตัวอยางขอมูลดิบที่ไดรับจากหนวยงาน
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Data



งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

กองนโยบายและแผน

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  ตอ 6084

ผูนำรายงานไปใช

ผูบริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

หนวยงานภายนอก

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สำนักวิจัยและพัฒนา

- ผลการดำเนินงานดานบริการวิชาการ

- ผลการดำเนินการดานการวิจัย

สำนักวิชาการและงานทะเบียน

- หลักสูตรและสาขาที่เปดสอน

- ผลการรับนักศึกษาใหม (สมัคร-รับไว)

- นักศึกษาทั้งหมด

- นักศึกษาใหม  

- ผูสำเร็จการศึกษา

- นักศึกษาออกระหวางป

สำนักประกันคุณภาพ

- ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

กองบริหารงานบุคคล

- ขอมูลบุคลากร

กองนโยบายและแผน

- แผนปฏิบัติราชการประจำป

- งบประมาณที่ไดรับ

- รายงานสถิติการศึกษา(ปกอนหนา)

- เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจาย

- เอกสารงบประมาณเงินรายได

กองคลัง

- งบการเงิน

- ผลการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา

- ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ทุกหนวยงาน

- ผลการดำเนินงานของหนวยงาน

ตัวอยางขอมูลที่นำมาใช

รายงานผลการรับนักศึกษา

รายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม

รายงานสถิติการศึกษา

รายงานประจำป

ฐานขอมูลวิจัยสถาบัน

ฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เลือกนำขอมูลดิบ

สรางเปนรายงาน

JOB
DATA

ANALYZE OUTPUT
USER
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