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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบับนี้ จัดท าเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ผู้จัดท าได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติจากประสบการณ์ ในการจัดท ารายงานประจ าปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด และจะมีการพัฒนาคู่มือนี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดไป อย่างไรก็ตามหากท่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนา ผู้จัดท าขอน้อมรับน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

นวรัตน์  การะเกษ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและ 

มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน จากเดิมที่รวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิ ทยาเขตต่างๆ มากกว่า  
35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบัน มาเป็น มหาวิทยาลัย  
ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ตลอดระยะเวลา 
อันยาวนานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน
ส าคัญหลายประการ ดังเห็นเป็นทีป่ระจักษ์ในรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดท าขึ้นมาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง ที่แสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นหลักฐานเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปี งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ได้จัดท า
รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการวางแผนบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป และยังเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 
รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  
การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

1.4 ขอบเขตคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า  
การวางแผนด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/ประมวลผล การน าเสนอข้อมูลในการจัดท า
รายงานที่สะท้อนถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงการเลือกรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลในรายงานให้เหมาะสม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ/ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดท ารายงาน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเป็นประจ าทุกปี 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
ปีงบประมำณ หมายถึง รอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ ระหว่าง 1 ตุลาคม 

ถึง 30 กันยายน ของทุกปี  

รำยงำนประจ ำปี หมายถึง การน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย  

องค์ประกอบส่วนที่ 1 บทน า ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบส่วนที่ 3 รายงานฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบส่วนที่ 4 รายงานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรว่า 

ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ  

ผู้จัดท ำรำยงำน หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กำรวำงแผน หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต การใช้ทรัพยากรและ 
การปฏิบัติงานที่จะบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

กำรประมวลผล หมายถึง การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือแปรสภาพ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ (Information) 
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ข้อมูลสนเทศหรือสำรสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและน าเข้าสู่กระบวนการ
ประมวลผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทิศทาง หรือการตัดสินใจ
ได้ทันท ี

กำรน ำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพ่ือเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการ
ไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะท าให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ  
การน าเสนอ 

ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต หมายถึง ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละการศึกษาต่อ
ของบัณฑิต และร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการชี้วัดคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

รำยงำนกำรเงิน หมายถึง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น หรือโดยหน่วยงานตนสังกัดที่มีหนาที่ก ากับดูแล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

อินโฟกรำฟิกส์ (Infographics) หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ  
ในลักษณะของข้อมูล และกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์กราฟ แผนภูมิ  ไดอะแกรม แผนที่ 
ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่ายและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ อ่านเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดย ไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ 

โปรแกรม Adobe InDesign เป็นโปรแกรมหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับ 
หน้า เอกสาร งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร โบชัวร์หรือแผ่นพับ รวมถึงสร้างสรรค์ สื่อ 
หนังสือต่าง ๆ 



บทท่ี 2 
โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 
มาตรา 8 (1) กฎกระทรวง จัดตั้งส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ข้อ 1 มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้าน
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน  
แห่งรัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แนวนโยบายรัฐบาล และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 งาน 
ประกอบด้วย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานออกแบบก่อสร้าง และงานบริหารทั่วไป 

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

(1) โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาพ 2-1 แสดงโครงสร้างของงาน (Organization Chart) 
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(2) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2-2 แสดงโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
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(3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางรตนมน  จันทรอุทัย 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวจุฑาภรณ์  มาแย้ม 

หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ 

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ 

1. นางสาวพรประภา  ชูวงษ์วิชช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

2. นายเชาวลิต  ผันประเสริฐ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

3. ว่าท่ี ร.ต.ยุรวัฒนันท์  ศตทลธรรตัน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

4. นายสมชัย  พูดเพราะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 

 

1. นางสาวสงกรานต์  เนียมจ้อย 

พนักงานธุรการ 4 

นางสาวนวรัตน์  การะเกษ* 

หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 

1. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 

ผศ.สุนันท์ มนต์แก้ว 
หัวหน้างานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 

1. นายธนันท์  ศัลยวุฒ ิ
อาจารย์ (ช่วยราชการ) 

2. นางสาวสุธิดา  ถ่ินจันทร ์
สถาปนิกปฏิบตัิการ 

3. นายไพศาล  สุขสม 
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 

4. นายถิรนันท์  จินตสุนทรอไุร 
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบตัิการ 

5. นางสาววนิดา  เฉยกลิ่น 
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 

6. นายณภัทร  ภูริกลุธัญญา 
สถาปนิกปฏิบตัิการ 

7. นายวัลลภ  เชยเกสร 
พนักงานพิมพ์แบบ 

8. นายวัฒนา เชิดชูพงษ ์

  วิศวกรไฟฟ้า 

นางสาวนวรัตน์  การะเกษ* 

หัวหน้างานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ 

1. นางสาวพิรุฬห์ภัค  เนตรสืบสาย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

2.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
2.  

นางสาวไพรินทร์ มงคลดี 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

1. นายอรุณ ศรีครอบ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 

2. นางสาวฐิติชญาน์ เมืองอินทร ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 

3. นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา 
  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 
4. นางณัฏฐิศา สายแสงจันทร ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ภาพ 2-3 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 (1) งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่  
-  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะ 15 ปี โดยวิเคราะห์ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย น าร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ท าการประชาพิจารณ์
ร่างแผนยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลการประชาพิจารณ์ ปรับปรุงร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าเล่มร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ์  
จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 

-  จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ปี 
โดยวิเคราะห์ ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าแผน จัดท าร่างแผน  
น าร่างแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงร่างแผน เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท าเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ฉบับ
สมบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 

-  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวบรวมแผนปฏิบัติราชการจากทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าร่างแผน 
บันทึกข้อมูลแผนลงระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) จัดท าร่างแผนเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณต่อส านักงบประมาณ เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแผน
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ จัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 

-  การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการผ่านเรื่องการขออนุมัติปรับแผน
ของหน่วยงานเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ บันทึกข้อมูลรายการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอปรับ 
แก้ไข และ/หรือ ขอน ารายการโครงการ/กิจกรรม เข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในระบบ BPM 
เสนอเรื่องการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่ออธิการบดี เพ่ือพิจาณาอนุมัติปรับแผน 
รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ความเห็นชอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  

-  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยศึกษานโยบาย 
ระเบียบ ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และของ
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบาย
ประจ าปี แจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า
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แผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์ และสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เสนอร่าง
แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่และให้หน่วยงานน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตามและรายงานผล 
การปฏิบัติตามแผนตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทบทวนผลและประเมินผล รายงานผลเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

-  จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ 
และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงในระบบ IQA จัดท ารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ  
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ /แก้ไขรายงาน SAR ตามข้อเสนอแนะ 
และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ จัดท า Improvement plan (ถ้ามี) และติดตามประเมินผล 

-  จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักงานอธิการบดี  
โดยวิเคราะห์ และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงใน
ระบบ IQA จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้เสนอส างานอธิการบดีเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ /แก้ไข
รายงาน SAR ตามข้อเสนอแนะ และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์  จัดท า Improvement plan (ถ้ามี) 
และติดตามประเมินผล 

-  จัดท าแผนนักศึกษา โดยวิเคราะห์แผนนักศึกษาระยะยาว ประสานงาน 
ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นภาพรวม 
เสนอมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ 

-  จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ น าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขออนุมัติ
โครงการ ประสานทีมวิทยากร หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา ประเมินผลโครงการ รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 

-  งานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Mega project) โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าโครงการประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการ 
เป็นภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ) 

-  วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับกองคลัง 
-  วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
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(2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที ่
-  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ทบทวน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
แจ้งหน่วยงานด าเนินการ จัดท ารายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/ค่าสาธารณูปโภค/
เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย) รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน 
ในสังกัดและตรวจสอบข้อมูลในระบบ BPM แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณา
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบขอขั้นตอนงบประมาณ ทบทวนการจัดท าข้อมูลสรุปค าของบประมาณกระบวนการจัดท า
รายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดท าเอกสารรายละเอียดชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขั้นกรรมาธิการ เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงบประมาณ และ คณะอนุกรรมาธิการฯ ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามงบประมาณรายจ่ายประจ า ประสานคณะกรรมการ
และผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ จัดท าค าขอแปรญัตติ
งบประมาณ (ถ้ามี) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จัดสรรงบประมาณ
แจ้งกองคลัง จากระบบ BPM ไปยังระบบ ERP เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณใน
การขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

-  จัดท างบประมาณเงินรายได้ โดยจัดท าคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์
ค านวณวงเงินขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
แจ้งหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบประมาณการรายรับของหน่วยงานคณะ วิเคราะห์และสรุปค าเสนอ 
ของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ทุกชุด เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละหมวด สรุปผลการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จัดท าเอกสารร่างงบประมาณเงินรายได้ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์  เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอร่างเอกสารงบประมาณเงิน
รายได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติ   
แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี การบริหาร
งบประมาณ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยการรับและจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2551 
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(3) งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

และผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือก าหนดขอบเขตการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนเหมาะสม จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ติดตามเร่งรัด/รวบรวม
ข้อมูล/จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จัดประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีเสนอผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส และรายงานเสนอส านัก
งบประมาณ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกเดือน 

-  จัดท ารายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
ระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ โดยศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงาน และรูปแบบเล่มรายงาน 
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล  

-  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่  โดยศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงานและรูปแบบ  
เล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผล  

-  รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบาย/
แผนของหน่วยงานภายนอก โดยศึกษารายละเอียดนโยบาย/แผนของหน่วยงานภายนอก ขอบเขต
และรูปแบบการรายงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับนโยบาย/แผน  จัดท ารายงาน 
ตามแบบการรายงานที่ก าหนด เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ 

-  ติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยติดตามและประสานกับหน่วยงานให้รายงานข้อมูลแผนและ 
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ eMENSCR ทุกไตรมาส และตรวจสอบข้อมูล 
ที่หน่วยงานรายงาน พร้อมทั้งประสานงานกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการใช้งาน/ปัญหา/ข้อสงสัยของระบบ  

-  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี โดยศึกษานโยบายและเป้าหมาย
ความส าเร็จของอธิการบดีตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงาน และ
รูปแบบเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประมวลผล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทุกรอบระยะ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ของปีที่ด ารง
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ต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาด าเนินการประเมินเลื่อนค่าตอบแทน
ประจ าปขีองอธิการบดี 

(4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่ 
-  ด าเนินการวิจัยสถาบัน  โดยก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย  ก าหนด

วัตถุประสงค์การวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย) ก าหนด 
กรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการวิจัย/อภิปราย
ผลการวิจัย จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

-  จัดท าฐานข้อมูลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยติดตามการด าเนินงานวิจัยสถาบันทุกโครงการที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ  
การขยายระยะเวลาด าเนินงาน รวมถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

-  จัดท ารายงานสถิติการศึกษา ประกอบด้วยเรื่องที่ เกี่ยวกับหลักสูตรและ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ผลการรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาออกระหว่างปี บุคลากร และงบประมาณที่ได้รับ โดยศึกษาแผนรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ผลของจ านวนหลักสูตรและนักศึกษาของปีที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและน่าสนใจ  
ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ และจัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ 

-  จัดท ารายงานวิเคราะห์นักศึกษาใหม่  โดยศึกษาแผนรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
วิเคราะห์ จัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

-  จัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่สะท้อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการวางแผน
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปีต่อไป จัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น  
ด้านจ านวนนักศึกษา (นักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาออกระหว่างปี) ด้านจ านวนบุคลากร ด้านภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต ด้านผลงานวิจัย เป็นต้น โดยออกแบบ วางแผนการน าเสนอ วิเคราะห์ ประมวลผล
ข้อมูล และจัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

-  ดูแลระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) โดยจัดท าช่องทาง 
การติดต่อ/การแจ้งปัญหา ส าหรับผู้ใช้งานระบบ BPM ประสานงาน/แจ้งปัญหาของระบบ BPM กับ
บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ และผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบ BPM กับ
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บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ จัดท าฐานข้อมูลการติดตามการใช้ระบบงาน BPM และสรุปการปรับปรุง
รูปแบบการใช้งานของระบบงาน BPM ประจ าปี เสนอต่อผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รวมถึง
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ BPM จากหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ปัญหา และการติดตามในระบบงานการวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (BPM) เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือมาพัฒนางาน BPM ของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการใช้
ระบบงาน BPM และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สร้าง Username และ Password ส าหรับผู้ใช้งาน
ระบบงาน BPM ของมหาวิทยาลัย 

-  พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผน  
โดยจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน อับโหลดไฟล์เอกสารงานของกองนโยบายและแผน 
ดูแลความเรียบร้อยของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย
ภายในกองนโยบายและแผน ให้ค าปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการประชุมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(5) งานออกแบบก่อสร้าง มีหน้าที ่
-  จัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยศึกษา วิเคราะห์ (ผังบริเวณ 

จ านวนนักศึกษาบุคลากร เพ่ือก าหนดพ้ืนที่อาคาร) จัดท าผังแม่บทการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ 

-  งานสถาปัตยกรรม โดยส ารวจพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง ระดับที่ดินและถนน 
น้ าประปา ไฟฟ้า ทิศทางลมและแสงแดด สภาพแวดล้อม ก าหนดพื้นที่ใช้สอย ตามลักษณะการใช้งาน 
โดยร่วมมือกับวิศวกรด้านต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและร่วมมือกับเจ้าของโครงการ ก าหนด
รูปทรงอาคาร (รูปด้าน  รูปตัด) ก าหนดรายละเอียดแบบขยายต่างๆ เขียนรายการประกอบ 
แบบก่อสร้าง ตรวจสอบการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานวิศวกรรมโยธา  โดยจัดท าผัง ฐานราก-เสา คาน-พ้ืน หลังคา ให้สอดคล้อง
กับแบบสถาปัตยกรรม ค านวณโครงสร้างอาคารและออกแบบโครงสร้าง ก าหนดรายละเอียด
ประกอบแบบโครงสร้าง ตรวจสอบการเขียนแบบโครงสร้าง 

-  งานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดท าผังระบบไฟฟ้า ค านวณโหลดอุปกรณ์ ไฟฟ้า  
ออกแบบ Load schedule ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบไฟฟ้า ตรวจสอบการเขียนแบบไฟฟ้า 

-  งานวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยจัดท าแปลนงานน้ าดี น้ าทิ้ง โสโครก ให้สอดคล้อง 
กับแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบระบบประปาสุขาภิบาล และออกแบบ ตรวจสอบการเขียนแบบ 
ระบบสุขาภิบาล 

-  ประมาณราคากลาง โดยรับเรื่องจากหัวหน้ากลุ่มหรือสถาปนิกผู้ออกแบบ 
เตรียมงาน ศึกษาแบบรูปอย่างคร่าวๆ แยกปริมาณวัสดุตามประเภทของงานออกแบบ รวบรวม
ปริมาณวัสดุตามประเภทของงานกรอกราคาตามประเภทของงาน และก าหนดค่า Factor F  
(ดัชนีกรมบัญชีกลาง) แบ่งงวดงานและก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 

-  เขียนแบบ โดยส ารวจพ้ืนที่ พร้อมสถาปนิกผู้ออกแบบท าเค้าร่างพ้ืนที่ที่จะท า
การออกแบบ เขยีนแบบตามที่สถาปนิก วิศวกรได้ออกแบบไว้ แก้ไขแบบ 
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-  การควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน ศึกษารายละเอียด
ของแบบก่อสร้าง ควบคุมงาน โดยควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อก าหนดในสัญญา ขอใช้
วัสดุ โดยตรวจสอบว่าตรงกับรูปรายการหรือไม่อย่างไร การเปลี่ยนแปลงรายการ โดยให้พิจารณาให้
เปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป เพ่ือหลักวิชาการช่างที่ดี โดยราชการไม่เสียประโยชน์และไม่ขอเพ่ิมเงิน
และเวลา ตรวจงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน การส่งมอบงานแต่ละงวดผู้ควบคุมงานต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญา และการส่งมอบงานก่อสร้าง 

-  การตรวจรับพัสดุ โดยศึกษารายละเอียดทั้งหมดของสัญญา มอบพ้ืนที่ก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการ ประชุมระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง และแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ 
ตรวจสอบผัง (ตรวจสอบระดับ ต าแหน่งที่ตั้งอาคาร ความกว้าง-ยาวของอาคาร ระยะระหว่างช่วงเสา 
ความตั้งฉากของมุมอาคาร และอาคารข้างเคียง) อนุมัติวัสดุให้ตรงตามที่รายการก าหนดเปลี่ยนแปลง
รายการ โดยเปรียบเทียบคุณภาพราคาและไม่ท าให้ราชการเสียผลประโยชน์  การตรวจรับพัสดุ 
โดยดูจากบันทึกควบคุมงาน จัดท าหนังสือส่งมอบงาน บันทึกงานแล้วเสร็จจากผู้ควบคุมงาน โดยเนื้องาน
ต้องครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา พิจารณาขยายเวลา พิจารณาค่าปรับ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
เสนออนุมัติ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ) ประธานตรวจรับพัสดสุ่งผลการค านวณ ค่า K ให้กองคลัง 

-  ค่า K โดยตรวจสอบสัญญาจ้างว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตรวจสอบสูตร
ค่า K ในสัญญาตรวจสอบเอกสารประกวดราคาหรือ TOR ว่ามีเงื่อนไขเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้างเสนอราคา เพ่ือใช้ดัชนีเดือนเปิดซองราคา ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
เพ่ือใช้ดัชนีเดือนที่ส่งมอบงาน ดาวน์โหลดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์  ค านวณค่า K 
ตามหลักเกณฑ์ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ค านวณรายการสิ่งก่อสร้างที่หักค่างาน ค านวณรายการ
ครุภัณฑ์ที่หักค่างาน ค านวณเงินชดเชยแต่ละงวดงาน ในกรณีผู้รับจ้างท างานล่าช้ากว่าสัญญาต้อง
ค านวณค่า K เปรียบเทียบกัน ระหว่างค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญากับค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ
งานจริง แล้วใช้ค่า K ที่มีค่าน้อยกว่า ส่งรายการค านวณค่า K ให้ประธานตรวจการจ้าง 

-  ตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง โดยตรวจสอบชื่อโครงการ/งบประมาณ 
ตรวจสอบปริมาณวัสดุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง  ตรวจค่า Factor F  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจสอบค่าวัสดุ/ค่าแรงงานต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจสอบเอกสารการสืบราคาค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน ปริมาณวัสดุ
สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และตรวจสอบราคากลางต้องไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับ 

-  แสกนและพิมพ์แบบ โดยตรวจสอบแบบรูปและรายการประกอบแบบให้ตรงกับ
ใบรับรองแบบรูป ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับผิดชอบแบบรูป แสกนแบบรูปเก็บเป็นไฟล์ PDF บันทึก
รายการสิ่งก่อสร้างลงในสมุดทะเบียนแบบรูป พิมพ์แบบและรายการมาตรฐานการก่อสร้างส่งให้ 
กองคลัง/คณะ ด าเนินการจัดจ้าง จัดเก็บแบบกระดาษไขต้นฉบับ 
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(6) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที ่
-  ท างานสารบรรณ โดยลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือ 

วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง จัดแฟ้มเสนอ แจ้งเวียน ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หนังสือราชการ  
ปิดประกาศข่าวสาร บริการติดต่อสื่อสารของทางราชการ ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานภายนอก จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่จ าแนกตามระเบียบ
ราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ 

-  ท างานด้านบุคลากร บริหารอัตราก าลังภายในหน่วยงาน โดยการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง เรื่องงานของบุคลากร 
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในระบบ HRM การพัฒนาบุคลากร สรุปเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับและเสนอใบลา จัดท าข้อมูลการลาและรายงานผู้บังคับบัญชา ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับบ านาญ และเงินทดแทน 
ตรวจสอบและเสนอขอปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติบุคลากรของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 

-  จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ โดยวางระบบเสนอความต้องการในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์
และพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

-  ท างานการพิมพ์ โดยจัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสาร 
ด าเนินการ และควบคุมจัดพิมพ์ การจัดท ารปูเล่ม การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร 

-  การเงินและบัญชี  โดยด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และรับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
ระบบแบบแผนของทางราชการ 

-  ประสานงานประชุม โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม อ านวยความสะดวกในการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 

-  ท างานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ประสานงานในหน่วยงานระดับคณะ ส าหรับ 
ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ จัดท า SAR พร้อมเตรียมหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส าหรับการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนส่งเสริม ปรับปรุงข้อเสนอแนะ 
(Improvement Plan) ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

-  ท างานด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน จัดท า
แผนการจัดการความรู้/ประเมินแผน สร้างและพัฒนาช่องทางในการจัดการความรู้  สร้างเครือข่าย
ภายใน/ภายนอกในเรื่องการจัดการความรู้ 

-  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงานภายในหน่วยงาน 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการ  
การใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน ของสถาบันอุดมศึกษา 
การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดท าข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน

การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบาย และแผนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 
 (2) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 (3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
งานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกดิความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่

สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

2.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวนวรัตน์ การะเกษ ต าแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการวิจัยสถาบัน  
2. จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย  
3. จัดท ารายงานสถิติการศึกษา  
4. จัดท ารายงานวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
5. จัดท ารายงานวิเคราะห์นักศึกษาตกค้าง 
6. จัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
8. ติดตาม/รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
9. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย

เสนอส านักงบประมาณ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
10. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

(SAR) ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน ประจ าปีการศึกษา 2562 
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาเรื่องการจัดท า

รายงานประจ าปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ดังนี้ 



- 17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการด าเนินงาน 

เสนอ ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 

รวบรวมข้อมลู 

เร่ิมต้น 

ศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์และประมวลผล 

จัดท าร่างรายงานประจ าปี  

สิ้นสุด 

เผยแพร ่

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ  

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ ์

เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เสนอ รองอธิการบดฝี่าย
วางแผนและกายภาพ 

เสนอ อธิการบดี
มหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ภาพ 2-4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์วิธกีารการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาล
ปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาล
ปัจจุบัน 

- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
-  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฯ ดังกล่าว มีส่วนที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในและเปิดเผยต่อสาธารณชน จึงเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท ารายงานประจ าปีที่สามารถน าผลการประเมินคุณภาพมาเปิดเผยได้ ผู้เขียนขอระบุเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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3.1.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นปีที่  3  
ในรัชกาลปัจจุบัน 

จากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 ดังกล่าว มีส่วนที่
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ประกอบกับก าหนด
ระยะเวลาที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงิน และต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณชน จึงเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีที่สามารถน ารายงานการเงินมาเปิดเผยได้ และ
ทราบช่วงเวลาที่รายงานการเงินผ่านการรับรองโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้เขียนขอระบุ
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ 

หมวด 4 การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ 

มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ  และเงิน อ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้  ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้
หน่วยงานของรัฐนั้น ปฏิบัติด้วยก็ได ้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
เพ่ือตรวจสอบและน าส่งกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา 71 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 
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3.1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่  4 
ในรัชกาลปัจจุบัน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562ฯ ดังกล่าว มีส่วน 
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ประกอบกับก าหนดรอบเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอก และให้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
จึงเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
และขอข้อมูลเพ่ือน าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกได้ตรงกับรอบเวลาการตรวจ ผู้เขียน
ขอระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล 
การจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ  
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มี 
การปรับปรุงแก้ไข” 

 

3.1.4 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้ น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.1.5 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส่วนที่ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยต้องจัดท าและรายงานผลการประเมินตนเองทุกปี จึงเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในได้ประจ าทุกปีการศึกษา ผู้เขียนขอระบุเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ 

ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังกล่าว มีส่วนที่ เกี่ยวข้องส าหรับการพิจารณาและ

วิเคราะห์ข้อมูลในจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด าเนินงาน ในบทที่ 3 
ผู้เขียนขอกล่าวถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผั งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ แสดง 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด าเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
 

1.1 คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับใน
วงการวิชาชีพ
ของตน และ
เป็นผู้สร้าง 
แรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา  

1.1.1.1.1  ก าหนดลักษณะอาจารย์
ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.1.1.1.2  พัฒนาคณาจารย์ให้มี
ศักยภาพด้านการเรียน
การสอน โดยสนับสนุน
คณาจารย์ที่มผีลงาน 
ด้านการจดัการเรียน 
การสอนดเีด่นให้เป็น
อาจารย์ต้นแบบ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อย่างเป็นระบบ 

1.1.1.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพ 
การเรยีนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอนที่ทันสมยั เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยดี้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 

1) จัดท าลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาอาจารย์ให้มลีักษณะ 
เป็นอาจารย์ที่พึงประสงค ์

3) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพความ
พร้อมในการท างานของอาจารย ์

4) กิจกรรมพัฒนาความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานดา้นการจดัการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

5) พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ตน้แบบ 
6) โครงการอาจารย์ต้นแบบ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
7) พัฒนาระบบ E – Learning 
8) พัฒนาระบบ Online Classroom 
9) พัฒนาระบบ Education Technology 
10) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching 

Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบ 
รับสมคัรและคดัเลือกผู้ช่วยสอน 
รวมทั้งก าหนดภาระงานและ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 

1.1.1.2.1  ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านคุณวุฒิ 

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย ์
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่ง 

ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารยฝ์ึกอบรมองค์

ความรู้ใหม่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพ
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในวิชาชีพของตน 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

1.1 คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับใน
วงการวิชาชีพ
ของตน และ
เป็นผู้สร้าง 
แรงบันดาลใจ
ให้นักศึกษา 
(ต่อ) 

1.1.1.3.1 ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1) การให้ทุนการศึกษาต่อแก่อาจารย ์
2) ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ

อย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
4) สนับสนุนให้คณาจารยฝ์ึกอบรม

องค์ความรู้ใหม่กับหน่วยงานท่ีมี
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมพูนความรู ้
ในวิชาชีพของตน 

1.2 ระบบและ
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนมีความ
เข้มแข็งทาง
วิชาการ  

1.2.1.1.1 พัฒนาระบบศูนย์ 
การเรยีนรู้ (Learning 
center) ครบทุกพ้ืนท่ี   
(สี่ศูนย์ของมหาวิทยาลัย) 
เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรูด้้วย
ตนเองและการท างาน 
เป็นทีม 

1.2.1.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและภูมิทัศน ์
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

1.2.1.1.3 เพิม่ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอนที่ทันสมยั 

1) พัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู ้
ที่ประกอบด้วยห้องสมุด และ  
E-Library ส่วนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ห้องประชุมย่อย และส่วนสันทนาการ 
เป็นต้น 

2) พัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้ (Learning 
Space) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3) พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อตอ่
การด ารงชีวิตที่ดีและกระตุ้นให ้
อยากเรียนรู ้

4) พัฒนาระบบ E – Learning 
5) พัฒนาระบบ Online Classroom 
6) พัฒนาระบบ Education 

Technology 
7) พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (Teaching 

Assistant : TA) โดยพัฒนาระบบ
รับสมคัรและคัดเลือกผู้ช่วยสอน 
รวมทั้งก าหนดภาระงานและ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 
 

1.3 หลักสูตรและ
การจัดการ
ทันสมัย  
มีมาตรฐาน
ระดับชาติและ
สากล  

1.3.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

1.3.1.1.2 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับควาต้องการ
ของประเทศและอาเซียน 
และได้รับการรับรองจาก
สมาคมวิชาชีพ 

1.3.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ม ี
ความพร้อมเป็นหลักสูตร
นานาชาติมาตรฐานสากล 

1.3.1.1.4 ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
ทั้งระบบการสอนทฤษฎี
และการปฏิบัติ โดยการท า
วิจัยเพื่อน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1) ส่งเสริมระบบให้ค าปรึกษาโดยจัด
เวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม 

2) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี 
Work – Integrated Learning 
และ STEM เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
จากการท างานจริง และขยายไป
ระดับนานาชาต ิ

3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning (เช่น Problem based 
learning project based 
learning และอื่นๆ) เพื่อฝึก
นักศึกษาให้คิดเป็นระบบและ
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีทักษะการท างาน
เป็นทีม และ Interpersonal Skills 

4) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
ที่มีความพร้อมในการบรูณาการ
ระหว่างกระบวนวิชา/สาขาวิชา/
หลักสตูร/คณะ 

5) เพิ่มและปรับปรุงรายวิชา 
ที่เน้นการปฏิบตัิเพิ่มขึ้น 

6) เพิ่มหลักสตูรนานาชาตเิพื่อรองรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

7) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิรายหลักสูตร 

8) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้าน
การผลิตบณัฑิตนักปฏิบัต ิ

9) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาและ
บูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให ้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ 
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 
 

1.3 หลักสูตรและ
การจัดการ
ทันสมัย  
มีมาตรฐาน
ระดับชาติและ
สากล (ต่อ) 

1.3.1.2.1 ก าหนดมาตรฐานความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ    

1) พัฒนาระบบมาตรฐานและ
กระบวนการวดัและประเมินผล
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี 4.0 
เทคโนโลยีดิจิทลั เป็นต้น 

2) พัฒนาระบบมาตรฐานและ
กระบวนการวดัและประเมินผล
ความรู้ความเชีย่วชาญ 
ด้านภาษาตา่งประเทศ 

1.3.1.3.1 ส่งเสริมกระบวน 
การจัดการเรยีนการสอน 
ทั้งระบบการสอนทฤษฎี
และการปฏิบัติ  
โดยการท าวิจัยเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
การจัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิรายหลักสูตร 

2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
ด้านการผลติบัณฑตินักปฏิบตั ิ

3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชา
และบูรณาการกับรายวิชาที่สัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ 
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบตัิ
เป็นเลิศ  
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั  
และเป็นที่พ่ึง
ของสังคม  

1.4.1.1.1 พัฒนากระบวน 
การรับนักศึกษา ตั้งแต ่
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กฎเกณฑ์การรบัสมคัร
และการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ 

1.4.1.1.2 ส่งเสริมนักศึกษา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
นักศึกษาท้ังด้านสุขภาพ
กายและจติใจที่เข็มแข็ง 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรยีนและวิทยาลัย
ต่างๆ ท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2) พัฒนาระบบและกฎเกณฑ ์
การคัดเลือกนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

4) พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษา
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  
การประเมินผลการมสี่วนร่วมของ
นักศึกษา บทบาทในกิจกรรมและ
ความคิดที่สะท้อนตัวตนของ
นักศึกษา 

5) สร้างสถานท่ีออกก าลังกาย  
เล่นกีฬานันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 
 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบตัิ
เป็นเลิศ  
มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั  
และเป็นที่พ่ึง
ของสังคม (ต่อ) 

 6) จัดสถานท่ีที่เอื้อต่อการจดักิจกรรม
เสรมิต่างๆ  

7) มีระบบให้ค าปรึกษา (Consults) 
แก่นักศึกษาทั้งสุขภาพกายและจิต
โดยเน้นด้านสุขภาพจิตเป็นหลัก 

8) พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) การคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และฝึก
สมาธิท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

1.4.1.2.1 พัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยี (ดิจิทลั) 
ของนักศึกษา 

1) มี Online course  
ให้นักศึกษาเรียนรูด้้านการใช้
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

2) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา 

3) คณาจารย์น าเทคโนโลยไีปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1.3.1 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 

1) จัดท าป้ายต่างๆ และ Websites  
ในมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา  
(ไทยและภาษาอังกฤษ)  

2) มี English Corner ตามพื้นที่ตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

3) มี Online Course  
ด้านภาษาตา่งประเทศให้นักศึกษา
เรียนรูด้้วยตนเอง 

4) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา 
การใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
Writing Center 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานวิจัย
และพัฒนา 
 

2.1 นักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพ 
อย่างต่อเนื่อง  

 

2.1.1.1.1 สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
สู่ระดับชาติและสากล 

2.1.1.1.2 พัฒนาศักยภาพ 
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  
และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2) การให้รางวัลกับนักวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน 

3) ต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ 
4) ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
5) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เช่น  

การบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น 

6) ส่งเสริมใหเ้ขียนโครงการวิจัย 
แบบบูรณาการ 

2.1.1.2.1  ส่งเสริมการบรูณาการ
การท างานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั หรือการ 
บูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก 

1) เน้นการวิจัยแบบบูรณาการ 
2) สร้างระบบเครือข่ายการวิจัยให้

สอดคล้องกับระบบงบประมาณ 
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

2.2 ระบบสนับสนุน
การวิจัยมีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

2.2.1.1.1 แสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกด้วยการสร้างเครือข่ายกบั
องค์กรภายนอกระดับชาติและสากล 
2.2.1.1.2 การบริหารจัดการ
หน่วยงานสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนา 
ให้ท างานเชิงรุก 
2.2.1.1.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี และครุภณัฑ ์
ที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.1.1.4 พัฒนาองค์ความรู้เชิง
วิชาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 

1) พัฒนาระบบการจัดการแหล่ง
เงินทุนภายนอก 

2) การประชาสัมพันธผ์ลงานวิจัยและ
การสร้างเครือข่าย 

3) ปฏิรูปการบรหิารจดัการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงาน
สนับสนุนงานวิจัยให้ท างาน
คล่องตัว และท าหนา้ที่สนับสนุน
ให้นักวิจัยท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) จัดหาเครื่องมือและครภุัณฑ์วิจยั
ส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสม 
ด้านงบประมาณและการใช้งาน 

5) พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี 
และฐานข้อมลูสนับสนุน 
การท างานวิจัย 

6) เพิ่มบุคลากรช่วยวิจัย บุคลากร
ปฏิบัติการวจิัย 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานวิจัย
และพัฒนา 
(ต่อ) 
 

2.2 ระบบสนับสนุน
การวิจัยมีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ต่อ) 

 7) สนับสนุนการจดัตั้งหน่วยงาน
จัดการผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

8) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม
และทรัพยส์ินทางปัญญา 

9) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
และงานวิจัยเชิงพาณิชย ์

2.3 มีการวิจัยเพื่อ
การจัด
การศึกษาทาง
เทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิง
พาณิชย์  

2.3.1.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
การรับบริจาค และการ
ท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 

2.3.1.1.2  ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐดา้น Agenda และ 
Area และตอบสนอง
ความต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.1.1.3 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจดั
การศึกษา 

2.3.1.1.4 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย ์

1) ก าหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อ 
การรับบริจาคและการใช้ 
เงินบริจาคเพื่องานวิจัย และ 
การท างานวิจัยร่วมกับเอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบรจิาค
เพื่องานวิจัย 

3) วิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เอกชน
และภาครัฐต้องการ เพื่อการน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

4) บูรณางานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการได้ทันท่วงท ี

5) พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(Center of Excellence) 

6) มีการน าองค์ความรู้จากการวิจยั
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 

7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์  

8) สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานโดย
น างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรอื
เพื่อพัฒนาสังคม 

2.3.1.2.1 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจดั
การศึกษา 

1) มีการน าองค์ความรู้จากการวิจยั
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 

2) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์  

3) สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานโดย
น างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรอื
เพื่อพัฒนาสังคม 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานวิจัย
และพัฒนา 
(ต่อ) 
 

2.3 มีการวิจัยเพื่อ
การจัด
การศึกษาทาง
เทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิง
พาณิชย์ (ต่อ) 

2.3.2.1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อ
ต่อการรับบริจาค และ
การท างานวิจัยร่วมกับ
เอกชน 

2.3.2.1.2 ส่งเสริมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัด้านวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภาครัฐดา้น Agenda และ 
Area และตอบสนอง
ความต้องการด้านพัฒนา
งานวิจัยของประเทศ 

2.3.2.1.3 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจดั
การศึกษา 

2.3.2.1.4 พัฒนาหน่วยการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพาณิชย ์

1) ก าหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการรับ
บริจาคและการใช้เงินบรจิาคเพื่อ
งานวิจัย และการท างานวิจยัร่วมกบั
เอกชน 

2) พัฒนาหน่วยงานด้านการรับบรจิาค
เพื่องานวิจัย 

3) วิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เอกชน
และภาครัฐต้องการ เพื่อการน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

4) บูรณางานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการได้ทันท่วงท ี

5) พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(Center of Excellence) 

6) มีการน าองค์ความรู้จากการวิจยั
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 

7) ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์  

8) สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน 
โดยน างานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
หรือเพื่อพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
พัฒนาอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 

 

3.1 มีระบบ
เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
บูรณาการการ
ท างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน เพื่อเสริมสร้างการ
ให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน เพื่อน าผลการบริการ
วิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลติสินคา้และบริการ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
พัฒนาอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

3.1 มีระบบ
เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
บูรณาการ 
การท างาน
ร่วมกับองค์กร
ภายนอก (ต่อ)  

3.1.1.2.1 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน เพื่อเสริมสร้าง 
การให้บริการวิชาการ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน เพื่อน าผลการบริการ
วิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
เช่น การน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการผลติสินคา้และบริการ 

3.2 ระบบบริหาร
จัดการดา้น
บริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพ
และเอื้อต่อการ
แข่งขัน  

3.2.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร กฎ  
และระเบียบการให้บริการ
วิชาการให้เอื้อต่อ 
การแข่งขัน และ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

3.2.1.1.2 พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่างมือ
อาชีพ 

1) พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้
มีความคล่องตัวสูงขึ้น 

2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
มาสนับสนนุการให้บรกิารทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทาง 
การน าองค์ความรู้จากการท างาน
และการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อการบริการวิชาการ อาทิ  
การจัดการเรยีนการสอน  
การบริการวิชาการสังคม  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

3.3 การบริการ
วิชาการสามารถ
ตอบสนอง 
ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศ  

3.3.1.1.1 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่เชือ่มโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติทั้งด้าน Agenda และ 
Area และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

3.3.1.1.2 สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่แก้ปัญหาเร่งด่วน
ของสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) การบริการวิชาการแบบบรูณาการ
กับหน่วยงานภายนอกโดยเน้น 
การเป็นเจา้ภาพร่วมที่มีระบบ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

2) พัฒนาระบบรองรับปัญหาเร่งดว่น
ของสังคมและอุตสาหกรรม 

3) พัฒนาระบบการจัดการปัญหา
เร่งด่วน จัดการฝึกอบรม  
ให้ค าปรึกษา บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการอย่างทันท่วงท ี

 
 
 



- 31 - 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
พัฒนาอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

3.4 พัฒนารายได้
จากองค์ความรู้
และการบริการ
วิชาการ  

 

3.4.1.1.1 สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยให้
น าไปบริการวิชาการและ
สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อ 
การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่เขม้แขง็
มากยิ่งข้ึน  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
ให้เข้มแข็งและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 

4) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพ 

5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสู ่
การเป็นผูป้ระกอบการใหม ่

3.4.1.2.1  สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้จากผลงานวิจัย
ให้น าไปบริการวิชาการ
และสร้างรายไดจ้ากการ
บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

3.4.1.2.2   สนับสนุนมหาวิทยาลยั
เป็นสถาบัน 
ให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

1) บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อ 
การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

2) สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
จากองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบ
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่เขม้แขง็
มากยิ่งข้ึน  

3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
ให้เข้มแข็งและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก  

4) พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

   เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพ 

5) พัฒนาหน่วยธุรกิจเฉพาะทางสูก่าร
เป็นผู้ประกอบการใหม ่

6) พัฒนาห้องทดสอบเพื่อให้เป็น
นวัตกรรมขององค์กรและให้การ
รับรองมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
พัฒนาอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 

3.5 ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน
ให้เป็นท่ีพึ่งทาง
เทคโนโลยีและ
การพัฒนาอาชีพ  

3.5.1.1.1 ส่งเสริมโครงการ 
เพื่อพัฒนาอาชีพ 

1) ผลักดันความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ
แก่สังคม 

2) พัฒนาระบบประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ด้านบริการวิชาการและการพัฒนา
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนา 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และรักษา
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

4.1 มีกลไกการ
อนุรักษ์และ
ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศ  

4.1.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์
ตามหลักศาสนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ ์

4.1.1.1.2 สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ท านุบ ารุงอย่างยั่งยืน 

1) สร้างกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อการพัฒนามนุษย ์
อย่างเป็นระบบตามหลักศาสนา 

2) พัฒนาระบบการจัดการความรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

3) สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4) สร้างพิพิธภัณฑ์ดจิิทัลอาหารไทย 
5) การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล 

ในเขตพระนคร 
6) การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สัมพันธ์กับวัดและวัง 

4.1.1.2.1 บูรณาการองค์ความรูด้า้น
เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญเข้ากับการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมการน านวัตกรรม 
ด้านประหยัดพลังงาน และพลังงาน
ทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

2) รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา 
อาจารย์ มีจติส านึกด้านการ
ประหยดัและอนุรักษ์พลังงาน 

4.2 มหาวิทยาลัย
สร้างจิตส านึก 
รักษา
สิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน  

4.2.1.1.1 ส่งเสริมการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

4.2.1.1.2 การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 
3Rs (Reduce, Reuse 
and Recycle) 

1) พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
เชิงอุตสาหกรรม 

2) สนับสนุนการวางแผนก าจัดขยะ
ด้วยเทคนิค 3Rs และน าไปปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ
กากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.1 มีการพัฒนา
ระบบทุนมนุษย์ 
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอย่าง 
มืออาชีพพร้อม
รับความ
เปลี่ยนแปลง 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

5.1.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็น 
มืออาชีพ มีวัฒนธรรม
องค์กรเข้มแข็ง มีความรัก
และภาคภูมิใจ 
ในมหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อรักษา บุคลากรที่มีศักยภาพสงู 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล
และการติดตามประเมินผล 

4) วิเคราะห์และแก้ไขปญัหา
อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ 
ต่อสายสนับสนุนใหเ้หมาะสมต่อ
ภาระงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัไปสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 
โดยมรีะบบการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั
อย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัตงิาน
และสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลยั
ของบุคลากร 

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลยั
เป็น Digital 
University  

5.2.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็ง มีความรักและ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยั 

5.2.1.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการเป็น 
Digital University 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

2) สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือก 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3) สร้างแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล
และการติดตามประเมินผล 

4) วิเคราะห์และแก้ไขปญัหา
อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อ
สายสนบัสนุนให้เหมาะสมต่อภาระ
งาน และเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัไปสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

5.2 ปฏิรูป
มหาวิทยาลยั
เป็น Digital 
University 
(ต่อ) 

 5) พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพโดยมีระบบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

6) สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัตงิาน
และสร้างจิตส านึกต่อมหาวิทยาลยั
ของบุคลากร 

7) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

8) บูรณาการระหว่างการให้บริการ
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

9) มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั
เข้ากับการบรหิารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

5.3 การบริหาร
จัดการมคีวาม
คล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการมี
ส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล  

5.3.1.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง  
ตามหลักการมสี่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 

5.3.1.1.2  มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความ

คล่องตัว ลดขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ 
One Stop Service 

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมต่อ
กันเพ่ือการบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) โครงการพัฒนาระบบการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน 

6) พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการกลาง 
(Central Laboratories) เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เปา้ประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

5.3 การบริหาร
จัดการมคีวาม
คล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการ 
มีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล (ต่อ) 

5.3.1.2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ
และระบบการตลาดเพื่อ
การแข่งขันทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย
เพื่อการศึกษา (Target Market) 
และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัทุกด้าน (ก าลังคน 
งบประมาณ พันธกิจ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหเ้กิด 
การยอมรับมากขึ้น 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบ
คู่แข่งของมหาวิทยาลัย 
ทั้งระดับประเทศและอาเซยีน 
แบบ Real Time 

5.3.1.3.1 เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา
ระบบการบริหาร 
ความเสีย่ง ให้สัมพันธ์กับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 

1) จัดท าระบบการบริหารความเสีย่ง 
2) คณะท างานพัฒนาองค์ความรู้ให้

บุคลากร 
3) วัดและประเมินผลความเสี่ยงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
5.3.1.4.1 การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 
1) เตรียมความพร้อมในการเป็น

มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
5.3.2.1.1 พัฒนาระบบบริหาร 

จัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง  
ตามหลักการมสี่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 

 

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการที่มีความ

คล่องตัว ลดขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ 
One Stop Service 

5.3.2.2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง  
ตามหลักการมสี่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 

5.3.2.2.2 มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

 

1) ศึกษาและวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย
เพื่อการศึกษา (Target Market) 
และการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัทุกด้าน (ก าลังคน 
งบประมาณ พันธกิจ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็น) ในอนาคต 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหเ้กิดการ
ยอมรับมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

5.3 การบริหาร
จัดการมคีวาม
คล่องตัวเอื้อต่อ
การแข่งขัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการ 
มีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล (ต่อ) 

5.3.2.2.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ
และระบบการตลาด 
เพื่อการแข่งขันทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ 

3) จัดท าฐานข้อมูลการเปรียบเทียบ
คู่แข่งของมหาวิทยาลัย 
ทั้งระดับประเทศและอาเซยีน 
แบบ Real Time 

5.4 มหาวิทยาลัย
เป็นผู้น า 
ด้าน Digital 
Economy  
ตามการปรับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั
กลุ่มใหม่ของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ  

5.4.1.1.1  สนับสนุนงานตาม 
พันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบาย Digital 
Economy ของรัฐบาล 

1) สนับสนุนการบรูณาการ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนนโยบาย Digital 
Economy 

5.5 มหาวิทยาลัย 
มีรายได้ และ
ทรัพย์สิน 
สามารถพึ่งพา
ตนเอง 
อย่างยั่งยืน  

5.5.1.1.1 สร้างระบบการหารายได้
อื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ที่ได้รับจากภาครัฐ 

1) จัดตั้งส านักงานเพื่อบริหารจัดการ
ด้านเงินบริจาค 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเพื่อการมี
ส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลยัอย่าง
เข้มแข็ง 

3) สร้างรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

4) การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
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3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบตัิงาน 
3.2.1  เมื่อได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วนั้น ควรเข้าถึงความหมายของข้อมูล เพ่ือให้วิเคราะห์ 

ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง และควรใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เพ่ือให้การสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพ 

3.2.2  การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง และยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอในรายงานประจ าปีมีความน่าเชื่อถือ 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องต่อไป 

3.2.3  การรวบรวมข้อมูลรายงานการเงินมาเปิดเผยในรายงานประจ าปี ควรมีการยืนยันข้อมูล
จากกองคลังให้แน่ชัด ว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น 
อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท็จแก่สาธารณชน 

3.2.4  ควรพิจารณาไตร่ตรองในการเลือกเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
3.2.5  ควรเลือกและจัดวางภาพประกอบให้เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีภาพบุคคลส าคัญ 
3.2.6  ควรเลือกน าเสนอรูปภาพของกรรมการสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน เช่น แต่งกายด้วยแบบฟอร์มเดียวกัน เพ่ือความเป็นระเบียบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
สื่อสารถึงความมีอัตลักษณ์ขององค์กร 



บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มีกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตาราง 4-1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. การศึกษาค้นคว้า      
2. การวางแผนด าเนินงาน      

3. การรวบรวมข้อมูล      

4. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล      

5. การจัดท าร่างรายงานประจ าปี      

6. การเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ      

7. การจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์      

8. การเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย      

9. การเผยแพร่      
 
 

4.2 เทคนิคการปฏิบัตงิาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ฉบับนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า การวางแผนด าเนินงาน 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล การจัดท ารายงานร่างรายงานที่สะท้อนถึง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ 
การเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ/ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปเป็นเทคนิคการปฏิบัติงานในการจัดท ารายงานประจ าปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดังนี ้ 
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4.2.1   การศึกษาค้นคว้า 

การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าเป็นต้องศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศึกษาพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด าเนินงาน และควรศึกษาค้นคว้า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งหมั่นพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงานและปรับปรุง/พัฒนาการรายงานประจ าปีต่อไป  
ด้วยการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น  

- รูปแบบการน าเสนอข้อมูลรายงานสารสนเทศต่างๆ และส่วนประกอบในการจัดท า
รายงานประจ าปีของหน่วยงานอื่น ที่มีการเผยแพร่เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ หรือทางสื่อออนไลน์จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ 

- การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่ เป็นเครื่องมือช่วยในการน าเสนอข้อมูล 
ที่เหมาะสม ดูน่าสนใจเพื่อให้รายงานน่าสนใจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย  

- ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 
ทีก่ระชับ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย  

4.2.2  การวางแผนด าเนินงาน 

การวางแผนเป็นกระบวนการคิดว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อนหลัง จะเริ่มต้นท าเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ วิเคราะห์สิ่งที่ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน โดยวางแผนเกี่ยวกับ 

- องค์ประกอบ หัวข้อ/เนื้อหา เพ่ือจะได้ทราบขอบเขตของข้อมูล  ข้อมูลส าคัญ
อะไรบ้างที่จ าเป็นต่อการน าเสนอในรายงาน มีวิธีการข้ันตอนอย่างไร 

- การรวบรวมข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลจากที่ไหน มีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร 

- การน าเสนอข้อมูล ควรออกแบบการน าเสนอรูปแบบใดให้เหมาะสมและน่าสนใจ 

- การเผยแพร่ ควรเผยแพร่ผ่านสื่อใดบ้าง ต้องประสานงานใด 

4.2.3   การรวบรวมข้อมูล 

รายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีองค์ประกอบหลักของรายงาน 4 ส่วน คือ 

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 1 บทน า ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติหรือแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลทีใ่ช้รายงาน มีดังนี ้
- ประวัติและโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

- วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัย  
- รายชื่อและต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

โดยสืบค้นข้อมูลไดท้างหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
https://www.rmutp.ac.th/  ไปที่เมนู เกี่ยวกับ แล้วคลิกเลือกข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ 

https://www.rmutp.ac.th/%20%20ไป
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ภาพ 4-1  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

- แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
รวบรวมข้อมูลได้จากเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานที่จัดท าขึ้น และสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน โดยเริ่มจากเข้าหน้า
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.rmutp.ac.th/  ไปที่เมนู กองนโยบายและแผน  

 

ภาพ 4-2  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ทางหน้าเว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน 

 

https://www.rmutp.ac.th/%20%20ไป
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หลั งจากนั้ น คลิกเลื อก ดาวน์ โหลด ไปที่  เอกสารดาวน์ โหลด แล้วคลิกเลื อก  
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภาพ 4-2  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ทางหน้าเว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน (ต่อ) 

คลิกเลือก ปีงบประมาณ แล้วคลิกเลือก แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ภาพ 4-2  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ทางหน้าเว็บไซต์ 
ของกองนโยบายและแผน (ต่อ) 
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องค์ประกอบหลักส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปี) 

ข้อมูลที่ใช้รายงาน มีดังนี้ 
- ผลการด าเนินงานประจ าปีที่ส าคัญ  
- โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่จัดท ารายงาน  

ซึ่งเป็นผลงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
- ผลการด าเนินงานทีม่หาวิทยาลัยเห็นควรว่าเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ เช่น ผลการประเมิน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงานการเงิน และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

วิธีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน มีหลายแนวทางขึ้นอยู่กับช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล ซึ่งสรุปแหล่งข้อมูลหลักได้ดังนี้ 

(1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(1.1) หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในหัวข้อข่าว (RMUTP 

News)  https://www.rmutp.ac.th/   
 

ภาพ 4-3  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 

https://www.rmutp.ac.th/
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เมื่อคลิกที่ ดูทั้งหมด หน้าจอจะแสดงผลข่าวสาร/กิจกรรมทั้งหมด หลังจากนั้น
คลิกเลือกข่าวที่น่าสนใจในการน าเสนอข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-3  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-3  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 
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(1.2)  หน้าเว็บไซต์กองสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชน สื่อสารการตลาด สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีสารสน เทศ  
มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบและเป็นที่รู้จัก   

(1.2.1) เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
https://www.rmutp.ac.th/  ไปที่เมนู หน่วยงาน แล้วคลิกเลือก กองสื่อสารองค์กร 

 

ภาพ 4-4  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของกองสื่อสารองค์กร 

(1.2.2) คลิกเลือกเมนู สื่อเพ่ือการเผยแพร่ แล้วเลือกเมนูที่ต้องการสืบค้น  
- News เป็นเมนูที่แสดงข่าวสาร/กิจกรรมที่ได้ตีพิมพ์เป็นประจ าทุกวัน  
- NEWSLETTER เป็นเมนสูรุปข่าวเด่นและตีพิมพ์ทุก 2 เดือน  

ภาพ 4-4  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของกองสื่อสารองค์กร (ต่อ) 

https://www.rmutp.ac.th/
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(1.3)  หน้าเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน  
(1.3.1) ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นประจ าปี สืบค้นจากเว็บไซต์ของคณะ 

(1.3.2) ข้อมูลผลการด าเนินงานที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ส่วนกลาง) 
สืบค้นจากเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

ขั้นตอนการสืบค้นเริ่มจากเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  https://www.rmutp.ac.th/  ไปที่เมนู คณะ หรือ หน่วยงาน แล้วคลิกเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-5  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ 

 
ภาพ 4-6  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

https://www.rmutp.ac.th/
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(2) เว็บไซต์อ่ืนทั่วไป  
ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง แหล่งข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS Ranking  

ในระดับต่างๆ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.webometrics.info  ไปที่เมนู ASIA แล้วคลิกเลือก 
THAILAND ค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
ภาพ 4-7  แสดงตัวอย่างวิธีการสืบค้นข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS Ranking 

http://www.webometrics.info/


- 47 - 
 

(3)  การขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานโดยตรง โดยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ด าเนินการหรือรับผิดชอบหลักในด้านนั้นๆ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง ข้อมูลหลัก 
ที่ใช้น าเสนอในรายงานประจ าปี และหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

ตาราง 4-2 ข้อมูลหลักท่ีใช้น าเสนอในรายงานประจ าปี และหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
ข้อมูล หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

รายงานการเงิน กองคลัง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ส านักประกันคุณภาพ 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน (MOU) กองกลาง  

(MOU กับหน่วยงานภายในประเทศ) 
กองวิเทศสัมพันธ์  
(MOU กับหน่วยงานต่างประเทศ) 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา 
การบริการวิชาการ และการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี/กิจกรรมที่ส าคัญ กองศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 3 รายงานฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยสืบค้นได้จาก 
- หน้าเว็บไซต์ของกองคลัง (ผู้เขียนสรุปขั้นตอนการสืบค้นในหน้า 45 จากภาพ 4-6 

แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลผลการด าเนินงานทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
 -  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถึงกองคลัง  

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 4 รายงานเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรว่า ต้องการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจที่ได้ด าเนินการบรรลุตาม 
ความคาดหวัง 

ข้อมูลที่ใช้รายงาน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร
และสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คงอยู่) จ านวนนักศึกษารับไว้ จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนบุคลากร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯลฯ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก 
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ หรือจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถึงหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ โดยตรง (ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สรุปข้อมูลหลักท่ีใช้น าเสนอในรายงานประจ าปี และ
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบไว้แล้วดังตารางที่ 4-2 หน้า 47) 
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4.2.4  วิเคราะห์และประมวลผล 
น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า ควรมีวิธีการจัดระเบียบข้อมูล

อย่างไร และประมวลผลข้อมูลให้ ได้สารสนเทศที่มี ข้อความกระชับ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
อย่างราบรื่น สบายสายตา ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอข้อมูลอย่างไรให้เหมาะสมกับการสื่อสาร
ข้อมูล ดูง่ายต่อการเข้าใจและน่าสนใจ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ผู้เขียนขอสรุป
ประเด็นหลักท่ีจ าเป็นต้องวิเคราะห์และประมวลผล 2 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ด้านข้อมูล  
ข้อมูลหลักท่ีจ าเป็นต้องวิเคราะห์ เช่น ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
หลังจากที่ผู้จัดท ารายงานประจ าปีได้ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วนั้น ต้องค้นคว้า/รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือจัดหมวดหมู่ 
ในการน าเสนอผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของปีงบประมาณที่รายงาน  

แนวการคิดวิ เคราะห์และประมวลผลข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ให้พิจารณาจากพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการด าเนินงาน ควบคู่กัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม ผลการด าเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย แล้วประมวลผลการวิเคราะห์ 
ว่าอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อใด ทั้งนี้ ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ซึ่งระบุไว้ในบทที่ 3) ได้ดังนี้  

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
ที่สะท้อนถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาให้ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น 

- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร นักศึกษา หรือคณาจารย์  
- การบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- การมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

- การเสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดี 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน  

- การหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแล 
อย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

- ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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(2) ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้มาแล้วนั้น  ควรเข้าถึงความหมายของข้อมูลที่ ได้รับ  

แล้ววิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือให้สื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
การน าเสนอข้อมูลแบง่ออกได้ 2 ลักษณะ คือ 

(2.1) การน าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน ได้แก่ การน าเสนอในรูปของ
บทความ และการน าเสนอในรูปของข้อความกึ่งตาราง 

(2.2) การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน วิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
เพ่ือสื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยทั่วไปจัดท าในรูปตาราง (Table) แผนภูมิ (Chart) หรือ กราฟ 
(Graph) ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ ของรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสื่อความหมายได้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของข้อมูล เพ่ือให้ผู้จัดท ารายงานมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเลือกรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณให้เหมาะสม ผู้เขียนขอสรุปแนวคิดวิเคราะห์ในการเลือกรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ดังนี้ 

(2.2.1)  ตาราง (Table) การน าเสนอข้อมูลในรูปตารางเป็นการจัดข้อมูล 
ให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้ งสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได ้ตัวอย่างเช่น 

 
 

ภาพ 4-8  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 
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(2.2.2)  แผนภูมิแท่งหรือกราฟแท่ง (Bar Charts) ประกอบด้วยแกนนอน
หรือแกนตั้ง เหมาะส าหรับการเปรียบเทียบจ านวนของข้อมูลในแต่ละชุด ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-9  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง 

-  แผนภูมิแท่งแบบจัดกลุ่ม  เหมาะสมกับการน าเสนอข้อมูล 
ที่มีข้อมูลย่อยๆ อยู่ภายใต้ข้อมูลใหญ่ เป็นการเน้นให้เห็นข้อมูลย่อยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 

 
ภาพ 4-9  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง (ต่อ) 
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-  แผนภูมิแท่งแบบวางซ้อนกัน เหมาะสมกับการน าเสนอข้อมูล 
ที่ต้องการให้เห็นข้อมูลย่อยในแต่ละข้อมูลใหญ่  และยังแสดงให้เห็นสัดส่วนของข้อมูลย่อยต่างๆ 
เหล่านั้นได้ด้วย ใช้แผนภูมินี้เมื่อมีชุดข้อมูล หลายชุดและต้องการเน้นผลรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น 

 
ภาพ 4-9  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง (ต่อ) 

(2.2.3)  กราฟเส้น (Line Graphs) เหมาะส าหรับการน าเสนอ “ความเปลี่ยนแปลง” 

ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งผ่านกาลเวลา โดยทั่วไปนิยมแสดงข้อมูลจากอดีตทางด้านซ้าย ข้อมูล
จากปัจจุบันทางด้านขวา ใช้แสดงแนวโน้มหรือพยากรณ์ ตัวอย่างเช่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 4-10  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้น 
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 (2.2.4)  แผนภูมิวงกลม (pie chart) เหมาะส าหรับการสื่อ “สัดส่วน” ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลในประเด็นเดียวกัน บันทึกในช่วงเวลาเดียวกัน (ทุกกลุ่มบวกรวมกันได้ 100%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-11  แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลม 

หมายเหตุ รูปแบบการน าเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ยังอีกมากมาย เมื่อได้ข้อมูลที่รวบรวม
มาแล้วนั้น ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจก่อน เพ่ือให้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการสื่อสาร
ข้อมูล การสรุปแนวคิดวิเคราะห์ในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นเพียงการให้ความรู้
เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผู้จัดท ารายงานสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการน าเสนอข้อมูลในรายงาน
ประจ าปี ให้เป็นรูปแบบกราฟิกที่ทันสมัยได้ต่อไป  

4.2.5  การจัดท าร่างรายงานประจ าปี 
การจัดท ารายงานประจ าปีของแต่ละองค์กร มีรูปแบบรายงานที่แตกต่างกันไป ผู้จัดท า

รายงานประจ าปีสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้น ควรมีองค์ประกอบหลัก
ในการจัดท ารายงาน 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 บทน า ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติหรือแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจะรายงานเป็น 2 ส่วน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส่วนที่ 3 รายงานฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 4 รายงานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรว่า ต้องการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ เช่น ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจที่ได้ด าเนินการบรรลุตามความคาดหวัง  
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จากองค์ประกอบหลักทั้ ง 4 ส่วน ดังกล่าว ผู้ เขียนจึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจ าแนกเป็นส่วนประกอบย่อย ได้ดังนี้  

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 1 บทน า ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติหรือแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

(1)  สารจากผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
แสดงข้อความของผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยข้อความส าคัญที่จ าเป็น 
ต้องระบุ  ได้แก่ ชื่อผู้ ให้สาร วัตถุประสงค์/ขอบเขต/ประโยชน์ที่คาดหวังของการจัดท ารายงาน  
กล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตัว และปิดท้ายด้วยการลงนาม ขอยกตัวอย่างการจัดท าสารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 4-12  แสดงตัวอย่างการจัดท าสารอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 (2) สารบัญ 
ระบุเนื้อหาและเลขที่หน้าของทุกหัวข้อหลักในรายงาน 

(3) บทสรุปผู้บริหาร 
แสดงการบรรยายสรุปให้ครอบคลุมผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

ในแต่ละหัวข้อหลักของรายงานประจ าปี ให้ได้ใจความส าคัญหรือผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  
ทั้งนีเ้พ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(4)  ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
(4.1)  ประวัติและโครงสร้างมหาวิทยาลัย เช่น 

- ประวัติความเป็นมา 
- ตราประจ ามหาวิทยาลัย 
- สัญลักษณ/์สี/ดอกไม้/ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัย 
- โครงสร้างการบริหารงาน 

(4.2)  วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัย เช่น 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- เป้าหมายสูงสุด 
- ค่านิยมหลัก 
- อัตลักษณ์ 
- ปณิธาน 

(4.3)  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายชื่อและต าแหน่ง ของ 
- สภามหาวิทยาลัย 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
- ฝ่ายเลขานุการสภา 
- ท าเนียบผู้บริหาร โดยจ าแนกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย (กรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ครบปีงบประมาณ 
ให้ระบุวันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งไว้ท้ายชื่อด้วย) 

 
 
 
 



- 55 - 
 

(5) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
แสดงข้อมูลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จัดท ารายงาน โดยเลือกข้อมูล

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หรือมาตรการ
ด าเนินงาน 

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจะรายงานเป็น  
2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

(1) รางวัลแห่งความส าเร็จ 
เพ่ือสะท้อนให้ เห็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

อย่างชัดเจน จึงควรน าเสนอข้อมูลผลงาน/รางวัลที่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน และหรือมหาวิทยาลัย 
ได้รับ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจ าแนกการน าเสนอข้อมูลได้ตามความเหมาะสม  

 
(2) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ควรจ าแนกหัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณที่รายงาน 
ให้ชัดเจน เพ่ือน าเสนอโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
ใหถู้กต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งจ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

(3)  ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอก และการจัดท า MOU 
แสดงข้อมูลการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

หมายเหตุ ผู้จัดท ารายงานประจ าปี อาจเลือกน าเสนอความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภายนอก และการจัดท า MOU เป็นหัวข้อหลัก เพ่ือความชัดเจนและน่าสนใจ หรืออาจน าเสนอร่วม 
ในหัวข้อผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องก็ได้ 
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(4) ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และหรือ

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย ซึ่งครั้งต่อไปเป็นรอบที่สี่  พ.ศ. 2559 - 2563) ทั้ งนี้  ข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้น สามารถน าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง จากผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ิมเติมได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร 

หมายเหตุ ผู้จัดท ารายงานประจ าปี อาจเลือกน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ 
เป็นหัวข้อหลัก เพ่ือความชัดเจนและน่าสนใจ หรืออาจน าเสนอร่วมในหัวข้อผลการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องก็ได ้

(5) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
น าเสนอผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวโน้มในเชิงสากลที่มี

ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และผลจากการจัดอันดับสถาบันการศึกษานับว่า 
มีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือผู้สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย อาจารย์แนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

หมายเหตุ  ผู้ จัดท ารายงานประจ าปี  อาจเลือกน าเสนอผลการจัดอันดับ 
เป็นหัวข้อหลัก เพ่ือความชัดเจนและน่าสนใจ หรืออาจน าเสนอร่วมในหัวข้อผลการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องก็ได้ 

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 3 รายงานฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

รายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยแสดงงบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX 

องค์ประกอบหลักส่วนที่ 4 รายงานเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรว่า ต้องการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจที่ได้ด าเนินการบรรลุตาม 
ความคาดหวัง 

(1) ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ เพ่ือสื่อข้อมูลภาพ 

ให้เข้าใจง่าย เช่น 
- หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
- จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (คงอยู่) 
- จ านวนนักศึกษารับไว้ 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 



- 57 - 
 

- จ านวนบุคลากร 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ทั้งนี้ การเลือกหัวข้อที่จะน าเสนอข้อมูลสารสนเทศนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เห็นสมควรว่าต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ) 

(2) แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
ผู้จัดท ารายงานต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอแผนการด าเนินงาน

ส าคัญที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการในปีต่อไป เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานประจ าปีมองเห็น 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของผลการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

(3) ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ระบุข้อมูลต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นควรว่าเหมาะสม และสนับสนุนเนื้อหา

ภายในเล่ม 

4.2.6  การเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อจัดท าร่างรายงานประจ าปีแล้วเสร็จ น าเสนอผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
แก้ไขให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นน าเสนออธิการบดี  และนายกสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาและลงนามในสารจากอธิการบดี และสารจากนายกมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

4.2.7  การจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ

มหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันมีโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่ เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบ 
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศและการจัดหน้ารายงานให้น่าสนใจ ท าให้ผู้จัดท ารายงานสามารถ
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้เอง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น 

- โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลค า ช่วยให้การจัดระเบียบและ
เขียนเอกสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมท างานกราฟิก ส าหรับจัดท าหน้า
รายงานให้น่าสนใจ จัดวางรูปแบบการน าเสนอที่ครอบคลุมกว่าโปรแกรม word สามารถน าเสนอ 
ในรูปแบบ  Vector ให้ความคมชัด เหมาะกับงานตีพิมพ์หรือ งานน าเสนอรูปภาพที่ต้องให้ 
ความละเอียดสูง  

- โปรแกรม Adobe Indesign เป็นโปรแกรมด้านกราฟิกทั่วไปส าหรับช่วยในการจัด
วางหน้ากระดาษและจัดวางอักษร และใช้ตกแต่งภาพที่บางโปรแกรมทางด้านกราฟิกยังท าออกมาได้
ไม่ดีเท่าไหร่นัก 
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-  โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกท้ังยังสามารถ
รีทัชตกแต่งภาพและสร้างภาพอีกด้วย 

ทั้งนี้ โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ มีอีกมากมาย การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึ้นอยู่กับ
ทักษะการใช้โปรแกรมและความสะดวกของผู้จัดท ารายงานประจ าปี  

4.2.8 การเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
น าเสนอรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์เข้าวาระเพ่ือทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

4.2.9  การเผยแพร่ 
เผยแพร่เอกสารรายงานประจ าปีสู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

และประสานงานกองสื่อสารองค์กรเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

4.3  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานประจ าปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ 
เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีให้ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงในการประชุม 
กองนโยบายและแผนมีการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
รายงานความก้าวหน้าและปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานในที่ประชุมกองนโยบายและแผน 
นอกจากนี้ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญของการจัดท ารายงานประจ าปี ผู้จัดท า
รายงานได้น าเสนอรายงานประจ าปีต่อผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้างานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาให้รายงานประจ าปีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ 
ในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรต่อไปได ้



บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยสรุปไว้ดังนี้ 

5.1 ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 

5.1.1 ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

ปัญหา : จัดท ารายงานประจ าปีไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไข : หมั่นติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอน จัดล าดับความส าคัญของงาน
ให้ชัดเจน แบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม ลดปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน เพ่ือให้จัดท ารายงาน
ประจ าปีเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1.2 ด้านการรวบรวมข้อมูล 

ปัญหา/อุปสรรค :  
1. ข้อมูลในรายงานประจ าปี ไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานส าคัญที่โดดเด่นที่สุด

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อมูลในเว็บไซต์ของบางหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่พบข้อมูลที่ต้องการหรือได้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ครบถ้วน 

แนวทางแก้ไข : 
1. หน่วยงานควรตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อัพเดท

ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการด าเนินงานต่าง ๆ และ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้สนใจค้นหาข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

2. แต่ละหน่วยงานควรจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัยที่สามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินงานส าคัญที่โดดเด่นอย่างแท้จริงและครอบคลุม
ทุกด้าน 

3. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยังหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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5.1.3 ด้านการวิเคราะห์และประมวลผล 

ปัญหา/อุปสรรค  
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
2. การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่เข้าใจ

ความหมายของข้อมูลที่ได้รับอย่างแท้จริง  
3. การเลือกน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภูมิ หรือกราฟ ในรูปแบบต่างๆ  

ไม่เหมาะสมกับข้อมูล 

แนวทางแก้ไข 
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยศึกษาความ

เชื่อมโยงของพันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ
ด าเนินงาน ควบคู่กันให้เข้าใจ  

2. เมื่อได้ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วนั้น ก่อนจะจัดท าข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบกราฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ ผู้จัดท ารายงานประจ าปีจ าเป็นต้องตีความข้อมูลที่ได้รับให้เข้าถึงความหมายหรือ
ใจความส าคัญอย่างแท้จริง แล้ววิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างรอบคอบ เพ่ือสื่อความหมาย
ของสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

3. เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของรูปแบบการน าเสนอข้อมูล 
เชิงปริมาณประเภทต่างๆ เพ่ือให้สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม ดูน่าสนใจเพ่ือให้รายงาน
น่าสนใจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย 

5.1.4 ด้านการจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. มีข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานไมส่ามารถรองรับ

โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิกได้ดีเท่าที่ควร  
2. รูปแบบของรายงานประจ าปีไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดให้น่าอ่าน เนื่องจากการออกแบบ

การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรายงานไม่ทันสมัย 
3. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดจ้างบริษัทให้จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี

ฉบับสมบูรณ์ 

แนวทางแก้ไข 
1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับการใช้งาน

โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถออกแบบการจัดท ารูปเล่มรายงานให้น่าสนใจ 

ทันสมัย โดยฝึกทักษะการจัดท าข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) รวมถึงผู้จัดท า
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รายงานประจ าปีควรหมั่นศึกษาค้นคว้ารายงานประจ าปีของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

3. เสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe InDesign  
ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับหน้า  เอกสาร งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ใหเ้กิดความช านาญ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดจ้างบริษัทให้จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 

5.1.5 ด้านการเผยแพร่รายงานประจ าปี 

ปัญหา/อุปสรรค :  

1. มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนเพียงช่องทางเดียว ท าให้ไม่สะดวกต่อการค้นหา 
ประกอบกับมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดจ้างบริษัทให้จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี 
ฉบับสมบูรณ์หลายฉบับ ท าให้ไม่ได้มีการจัดส่งเล่มรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับสมบูรณ์ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

2. ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบถึงแหล่งเข้าถึงข้อมูล
รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทางเว็บไซต์ 

แนวทางแก้ไข :  

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร โดยประสานงานกับกองสื่อสารองค์กร เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

2. จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธ์และระบุแหล่ง
เข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้ง  
อาจมีการส่งรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ผ่านการบันทึกในแผ่น CD หน่วยงานละ 1 – 2 แผ่น 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
5.2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  

ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่มีองค์ประกอบ คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน และตัวแทนบุคลากรจาก 
หน่วยงานต่างๆ ที่ เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่และภาระงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ือช่วยรวบรวมข้อมูล จัดท า ติดตาม 
ตรวจทาน แก้ไขความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือให้น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 
และร่วมพิจารณาจัดท ารูปเล่มทั้งส่วนเนื้อหาและภาพประกอบให้ถูกต้องสมบูรณ์  
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5.2.2 ควรมีการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการติดต่อสื่อสารและความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การจัดท ารายงานประจ าปีฉบับภาษาอังกฤษ 
จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักของภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น 
สู่สากล โดยเมื่อจัดท ารายงานประจ าปีฉบับภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์แล้ว น ามาสรุปให้มีเนื้อหากระชับสั้นลง 
เลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ และประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ส่งกลับคืนให้กองนโยบายและแผนด าเนินการออกแบบการจัดวางรายงาน และจัดท า
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ต่อไป 

5.2.3 ทุกหน่วยงานควรมีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกช่องทางหนึ่ง และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
มหาวิทยาลัย 

5.2.4 ควรพัฒนาการน าเสนอข้อมูลในรายงานประจ าปี ให้ เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
(Infographics) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอ 
ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง โดยจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความ  สนใจได้ดี 
ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ เพ่ือดึงดูดความสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้ 
การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากถูกน ามาจัดกลุ่มท าให้ 
ไม่น่าสนใจ การจัดท าข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อินโฟกราฟิกส์จึงเป็นตัวช่วย
อธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
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