สําหรับหน่วยงาน

แนวปฏิบัติที่ดี
RMUTSB KM Day
1. ชื่อหน่วยงาน งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง เทคนิคการจัดทํารายงานประจําปี
3. กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปี
การศึกษา จึงมีการจัดทํารายงานประจําปี เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุก
พันธกิจ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในด้านการประเมินผลการดําเนินงานและนําไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป และเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่สามารถจัดทํารายงานประจําปี ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่
กําหนด จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดทําสารสนเทศ เอกสาร หลักฐานที่ไม่เป็นระบบ และบุคลากรขาดความเข้าใจในการจัดทํารายงานประจําปี
4. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการตามหลัก PDCA)
การจัดทํารายงานประจําปี หมายถึง การจัดทํารายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รอบปี ก ารศึก ษาที่ผ่า นมา ที่ เ ป็ น ผลมาจากการดํ า เนิ นงานทั้งหมดของสถานศึ กษา ซึ่ งครอบคลุ ม มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและนําเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ของการจัดทํารายงานประจําปี
1) เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อบุคลากรภายในและสาธารณชน
2) เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการทบทวน/จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ในปีต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษามีรายละเอียด สรุปได้ดงั แผนภาพที่ 1
1. กําหนดคณะผู้จัดทํารายงานประจําปี

2. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
3. จัดทํารายงานประจําปี (ฉบับร่าง)
4. นําเสนอหัวหน้างาน/ผู้อํานวยการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
6.รายงานและเปิดเผยต่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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1) การวางแผน (Plan) ในการจัดทํารายงานประจําปี ในขั้นวางแผนได้ดําเนินการดังนี้
มีการกําหนดแผนการจัดทํารายงานประจําปีอย่างชัดเจน เช่น รายงานประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556
กําหนดส่งมหาวิทยาลัย เดือน กันยายน พ.ศ.2557 ดังนั้นทําให้ทางคณะผู้จัดทํารายงาน ต้องมีการเตรียมการ
ดังนี้
1.1 กําหนดคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปี
1.2 ประชุมคณะทํางาน เพื่อจัดทํากรอบหัวข้อรายงาน/แผนการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
2) การปฏิบัติ (Do)
2.1 รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา นั้นๆ
การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้รายงานประจําปีของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ มี
คุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งภาระงานที่สถานศึกษาจะต้องดําเนินงาน มีดังนี้
- คณะทํางานรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และประสานหน่วยงาน เพื่อขอข้อมูลโดยจัดทําเป็นเอกสาร
แบบฟอร์ม
- รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- ออกแบบการนําเสนอข้อมูล
2.2 เขียนรายงานประจําปีของสถานศึกษา
สามารถกําหนดรูปแบบรายงานประจําปีของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่าน
เข้าใจง่ายนําเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ
2. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลงานด้านการผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่ 2 ผลงานด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่ 3 ผลงานด้านบริการวิชาการ
พันธกิจที่ 4 ผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 ผลงานด้านบริหารจัดการ
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
4. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ (MOU)
5. กิจกรรมสําคัญในรอบปี
6. ผลงานดีเด่นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
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3) การตรวจสอบ (Check)
นําเสนอหัวหน้างาน เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และเสนอผู้อํานวยการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับแก้ไขต่อไป
4) การปรับปรุง (Act)
หลั งจากที่ มี ก ารปรับ แก้ ไ ขรายงานประจําปี เ รียบร้ อ ยแล้ ว จะต้ องรายงานและเปิด เผยผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ ต่อมหาวิทยาลัย และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นตัวแทนเอกสารคุณภาพ ที่สามารถนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบปี ซึ่งสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น รายงานประจําปีฉบับ
สมบูรณ์ เปิดเผยผ่าน Website
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1) นําเสนอในข้อมูลทั่วไปและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น
ตัวแทนเอกสารคุณภาพ ที่สามารถนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปี ช่วยให้เห็นภาพการ
ดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย
3) ใช้ประกอบการเตรียมข้อมูลภาพรวม สําหรับชี้แจงคณะกรรมาธิการประกอบการชี้แจง เพื่อพิจารณา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1) ความมุ่งมั่น ที่ต้องการให้หน่วยงานจัดทํารายงานประจําปี ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด มี
ความถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ
2) ความพยายาม ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําสารสนเทศ
เอกสาร หลักฐานที่ไม่เป็นระบบ
บุคลากรขาดความเข้าใจในการจัดทํารายงาน
ประจําปี

แนวทางแก้ไข
จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีขีดความสามารถและทักษะใน
การจัดทํารายงานประจําปี

8. ความท้าทายต่อไป
การจัดทําคู่มือเทคนิคการจัดทํารายงานประจําปี สําหรับบุคลากรใหม่ทเี่ ข้ามาทํางาน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการทํางานต่อไป

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย I RMUTSB KM Day

3

