
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผลและรายงานผล ตามหลัก P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เดิม  54 ดัชนีชี้วัด

ปรับปรุง
37 ดัชนีชี้วัด

1. รายงานให้หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ สกอ. กรมบัญชีกลาง 
(บันทึกผลในระบบ GFMIS และระบบงานของ สกอ.)

2. รายงานเข้าที่ประชุคณบดี/CEO/สภาฯ ตามรอบเวลาก าหนด

กนผ. ติดตามทุกเดือน

ทุกหน่วยงานรับค่า
เป้าหมายตามดัชนีช้ีวัด

ก าหนดรายงานผล
การด าเนินงาน ทุกตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

(ตามรอบปีการศึกษา)
หน่วยงานรายงานตามแบบฟอร์ม และ

กรอกข้อมูลในระบบ BPM

หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายเดือน /รายไตรมาส/รายปี

กนผ. กรอกข้อมูลรายงานให้
ส านักงบประมาณ/สกอ. ทุกเดือน

หน่วยงานด าเนินงานตาม
โครงการและงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

เสนอที่ประชุม สภาฯ/ CEO/ คณบดี 
ทราบและพิจารณา

เสนอที่ประชุม สภาฯ/ CEO/ คณบดี 
ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลในที่ประชุม 
คณบดี/CEO/สภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณาตามรอบ

การรายงาน
รอบ 6 เดือน / 12 เดือน

Action

หน่วยงานรับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยมอบนโยบาย
(ยุทธศาสตร์ 15 ปี แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
การประเมินผลและรายงาน 

Plan(PDSA)

KPI

KPI

หน่วยงานก ากับและ
ติดตามดัชนีช้ีวัด (KPI)

กรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานลงในระบบ BPM และ กองนโยบายและแผน/กองคลัง บันทึกผล GFMIS เดือนละ 1 คร้ัง

ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและรายงานผล

ปีงบประมาณ วันที่ 18 เมษายน 

ปีการศึกษา วันที่ 18 ตุลาคม

ปีงบประมาณ วันที่  16 ตุลาคม

ปีการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 
ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

Check/StudyDo

หน่วยงานประเมินผล
และรายงาน

รายเดือน รายไตรมาส 6 เดือน ประจ าปี

KPIKPI

รายงานผล/ประเมิน
รายงานผล/ประเมิน

QP QI

QC

ปรับปรุง/
จัดท ามาตรฐาน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)

การน าแผนพัฒนาสู่การปฏบิัต ิด้วยระบบ P-D-C-A  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทกัษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นทีพ่ึ่งของสังคม

ดัชนีชี้วัด
(37 ดัชนีชี้วัด)

ข้อมูลเชิงสถิติ/ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลจาก สวท. / กบ. /สวพ. /
ส.ประกัน/ กค. / กนผ.

ทุกหน่วยงานท าข้อตกลง
ก าหนดรอบการรายงานผลการด าเนินงาน

ส่งให้ กนผ. เพื่อประเมินผลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

ประเมินและรายงานผล รายงานผล

ปีการศึกษา (9 ดัชนีช้ีวัด)

ปีงบประมาณ (28 ดัชนี้วัด)

ถ่ายทอดดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จและค่าเปา้หมาย

5 ยุทธศาสตร์

19 เป้าประสงค์

48 กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
(หน่วยงานปฏิบัติ)

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ด าเนินการ

ก าหนดการรายงานผลให้หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีช้ีวัดรวบรวมและประเมินผล

ปีการศึกษา (9 ดัชนีชี้วัด)

ปีงบประมาณ (28 ดัชนี้วัด)

คร้ังท่ี 1 : 18 ต.ค. 2561
คร้ังท่ี 2 : 16 พ.ค. 2562

คร้ังท่ี 1 : 18 เม.ย.2562
คร้ังท่ี 2 : 16 ต.ค. 2563

บริหารจัดการการด าเนินการ โครงการ/แผนงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยฯ ก าหนดการส่งรายงานผลให้กองนโยบายและแผน

ปีการศึกษา (9 ดัชนีช้ีวัด)

ปีงบประมาณ (28 ดัชนี้วัด)

คร้ังท่ี 1 : 22 ต.ค. 2561
คร้ังท่ี 2 : 22 พ.ค. 2562

คร้ังท่ี 1 : 22 เม.ย.2562
คร้ังท่ี 2 : 21 ต.ค. 2563

เสนอ CEO/ คณบดี /สภาฯ
เพื่อทราบและพิจารณา

รายงานผลการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่

รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่

รายงานสถิติการศึกษา

รายงานประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

หน่วยงาน
(หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด)

สวพ./ สวท./ สวส./ ส.สถาบัน/ 
ส.ประกัน/ KM/ กบ./ กค./ กนผ.

คร้ังท่ี 1 : ประมาณวันพุธท่ี 3 ของเดือน เมษายน 2562
คร้ังท่ี 2 : ประมาณวันพุธท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 2563

พันธกิจ

P D C/S A

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลในรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ ประจ าปี

งบประมาณ



 ปรับปรุงแบบเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ใหม่) 
(โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ด้านสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โครงการด้านบริการวิชาการ)

ก าหนดการส่งเอกสารเบิกจ่าย

ก าหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

กรอกความสอดคล้องของโครงการกับค่า KPI

รายงานผลและประเมินผล

ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

งบตามแผนบุคลากรภาครัฐ
งบด าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

รายไตรมาส

ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

 ก าหนดการที่หน่วยงานรายงานผล

งบลงทุน 
โครงการงบรายจ่ายอ่ืน

รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน

กรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ลงระบบ BPM

รายเดือน

หน่วยงานกรอกข้อมูลการของบประมาณส าหรับ
จัดท าโครงการด้านต่างๆ โดยแบบฟอร์มมีการ
เพ่ิมความสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัด (KPI) และ
ก าหนดการส่งเอกสารการใช้จ่ายไปยังกองคลัง 
รวมทั้งก าหนดการสง่รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดการส่งผลการ
ด าเนินงานของ

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ที่ชัดเจน

ค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หน่วยงานผู้ปฏิบัติจะต้องส่งข้อมูลผลการ
ด าเนินงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัด
ส่งข้อมูลให้ กนผ.



 ติดตามและประเมินผล (กองนโยบายและแผน)
3.1 รวบรวบข้อมูลและประเมินผลจากหน่วยงานตามระยะเวลา การรายงานผล 

(รายเดือน /ไตรมาส / 6 เดือน / 12เดือน)
3.2 จัดท าข้อมูลสรุปผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับเก็บข้อมูล
และน ามาวิเคราะห์ประเมินผลทุกเดือน 

(การใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบฟอร์ม P-03-01

แบบฟอร์ม P-03-02

แบบฟอร์ม P-03-04

แบบฟอร์ม รายงานผลตาม
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนฯ

กราฟ P-03-03



 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานภายนอก (ส านกังบประมาณ/ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
3.2 รายงานต่อที่ประชุมคณบดี/ CEO/ สภาฯ

(รายไตรมาส/ รายเดือน/ 6 เดือน/12 เดือน)

รายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย

รายเดือน /รายไตรมาส



การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์มรายงานสถานะ
ผลการด าเนินงานงบลงทุน
(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

P-03-01 / P-03-01-01 / P-03-01-02 / P-03-02

กราฟแสดงแผนและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

P-03-03

แบบฟอร์มการรายงาน
การบริหารโครงการ/กิจกรรม 

(งบรายจ่ายอ่ืน)
P-03-04

แบบฟอร์มวิเคราะห์ปัญหา 
(ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

และแนวทางแก้ไข)
P-03-05

1. ปฏิบัติงานตามแผน
- เตรียมเอกสาร
- ปฏิบัติตามแผน
- บันทึกผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม

2. บันทึกข้อมูลแผน/ผล 
การด าเนินงานในระบบ BPM

1. ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตาม   
แบบฟอร์มรายงาน

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้
(ภาพรวมทุกรายจ่าย โครงการและเงินกันเหลื่อมปี)

เสนอปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน 
(ปรับแผน ไม่บรรุเป้าหมาย)

หน่วยงานสรุปสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขของ งบลงทุน/

โครงการ ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนเบิกจ่ายที่ตั้งไว้

ตรวจสอบ

ข้อมูลการเสนอไม่สมบูรณ์ (ปัญหา)
- การรายงานผล (กราฟ) ไม่สมบูรณ์ (หน่วยงาน)
- การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มท่ีก าหนดไม่สมบูรณ์ (หน่วยงาน)
- การบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ไม่เป็นปัจจุบัน (หน่วยงาน)

No

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

เสนอผลการด าเนินงาน 
(ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง/ ที่ประชุม
คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก)

เสนอผลการด าเนินงานตอ่สภามหาวิทยาลัย

ด าเนินการตามมตสิภามหาวิทยาลัย

Yes

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



กรอกข้อมูลในระบบ BPM (Budget Planning Management) 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานกรอกข้อมูลDownload คู่มือ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานกรอกข้อมูลส าหรับเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดค าแนะน าในการ
กรอกข้อมูล

ส่วนแผนการด าเนินโครงการ
และผลการด าเนินงาน

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ข้อมูลเช่นเดียวกับในระบบ GFMIS/ERP)

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

วันที่และสถานที่ด าเนินโครงการ

ชื่อโครงการ

ตัวช้ีวัดโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในคู่มือระบบ BPM)

(สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในคู่มือระบบ BPM)

สามารถเข้าที่เวปไซต์ :
มทร.พระนคร  
ระบบสารสนเทศ 
ระบบ BPM

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 
(ระหว่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสิ้นสุดโครงการ)

เมื่อมีการ login เข้าสู่ระบบ ->  กองนโยบายและแผน -> ส่งรายงานผลการด าเนินงาน  

จากนั้น คลิกเลือกรายการ
-> ข้อมูลปีงบประมาณ
-> ผลผลิต
-> งบรายจ่าย
-> ค้นหา

คลิกเพ่ือเข้าสู่หน้ารายละเอียดโครงการ

หน้าต่างจะแสดงรายละเอียดของโครงการ

คลิกเพ่ือเข้าสู่หน้า
การกรอกข้อมูลรายงานผล

คลิก กรณียังไม่เร่ิมโครงการ -> กรอกข้อมูล -> กดเพ่ิมรายการ

กรอกค าอธิบาย สาเหตุที่ยังไม่เริ่มโครงการ

 หรือ คลิก 
กรณีที่อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ -> กรอกข้อมูล
-> กดเพ่ิมรายการ

กรอกค าอธิบาย สาเหตุที่ยังไม่เริ่มโครงการ

หรือ คลิก กรณีด าเนินโครงการแล้วเสร็จ -> กรอกข้อมูลทั้งหมด -> กดเพ่ิมรายการ

เสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลในระบบ  

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**สามารถดูรายละเอียดการกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือ


