แบบฟอรมการจัดทํา PM / WI / FM / FC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คูมือขั้นตอนการทํางาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แมบท

รหัสเอกสาร
ฉบับที่
วันที่บังคับใช
หนวยงานผูรบั ผิดชอบ

ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูจัดทํา
ผูอนุมัติ

: PM …01………
: 1
: 1 มิถุนายน 2552
: กองนโยบายและแผน

ชื่อ
นายวีรวุฒิ อุมานนท
นางสาวจิราภรณ พุมไสว
นายรังสรรค เจะโวะ
นายสมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
นายธนันท ศัลยวุฒิ
นายธวัชชัย นวเลิศปญญา
นายสุนันท มนตแกว
นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร
นายนิโรจน เงินพรหม
นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

ตําแหนง
หัวหนางานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูปฏิบัติงานดานนโยบายและยุทธศาสตร
หัวหนางานออกแบบและสิ่งกอสราง
อาจารย ระดับ 7
อาจารย ระดับ 7
อาจารย ระดับ 7
อาจารย ระดับ 7
ชางเขียนแบบ 5
อาจารย ระดับ 5
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

คูมือขั้นตอนการทํางาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แมบท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

รหัสเอกสาร PM 01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่ 1
หนาที่ 1 / 3

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดานนโยบาย แผน/ยุทธศาสตร ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนไปแนวทางเดียวกัน
2. ขอกําหนดที่สําคัญ
ปฏิบัติตามนโยบาย/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอที่ 1.1 และ 1.2 และขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหเปนไปตามระบบควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ขอบขาย
จัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน ดําเนินงานวิเคราะหและจั ดทําแผนของมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาบริบทที่
เกี่ ย วข อง การวิเ คราะห ส ภาพแวดล อม (SWOT Analysis) การจั ด ทํ ารา งแผน การนํา เสนอแผนต อ สภามหาวิ ท ยาลัย ฯ การ
ประชาสัมพันธแผนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และในเว็บไซดของมหาวิทยาลัย ฯ การแปลงแผนสูการปฏิบัติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของมหาวิทยาลัยฯ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
4. เอกสารอางอิง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
2. แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
3. กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป
4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
5. ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
6. ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
7. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฯ
8. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
9. แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ มทร.พระนคร
5. เอกสารแนบ
ชื่อเอกสารแนบ

รหัสเอกสาร

1. แผนผังการปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตร / แมบท

FC 01 - 01

2. แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

FM 01 - 01

3. แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป. / ก.พ.ร.

FM 01 - 02

4. แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําป

FM 01 - 03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

คูมือขั้นตอนการทํางาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แมบท

รหัสเอกสาร PM 01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่ 1
หนาที่ 2 / 3

ชื่อเอกสารแนบ

รหัสเอกสาร

5. แบบฟอรการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจาย

FM 01 – 04

6. แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประจําปงบประมาณ

FM 01 – 05

7. แบบฟอรมรายละเอียดคําชีแ้ จงรายการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย

FM 01 - 06

8. วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

WI 01 – 01

9. วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

WI 01 – 02

10. วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ มทร.พระนคร

WI 01 – 03

6. คําจํากัดความ
1. หนวยงาน หมายถึง คณะ สํานัก สถาบัน กอง ศูนย ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
2. มหาวิทยาลัยฯ หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. CEO หมายถึง ผูบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฯ
7. ขั้นตอนการทํางาน
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน / กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งานออกแบบ
กอสราง

1. จัดทํา แผน การดําเนินงาน ของ
กองนโยบายและแผน

1.1 พิจารณาจัดทํา แผน การดําเนินงาน ของ งานนโยบาย
และยุทธศาสตร / งานออกแบและกอสราง. เชน
- การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- การจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฯ
- การจัดทํา แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
- การจัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
- ฯลฯ
1.2 เสนอ ผอ.กนผ. อนุมัติ

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งานออกแบบ
กอสราง

2. ดําเนินการตามแผนในขอ 1

2.1 ดําเนินงานตามโครงการจัดทํา แผน ในขอ 1 ตาม
WI 01 – 01, WI 01 -02 , WI.01 – 03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

คูมือขั้นตอนการทํางาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แมบท

รหัสเอกสาร PM 01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่ 1
หนาที่ 3 / 3

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน / กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งานออกแบบ
กอสราง

3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ราง แผนของมหาวิทยาลัยฯ

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยฯ เชน
- ผูบริหารระดับสูง (CEO)ของมหาวิทยาลัยฯ
- คณบดี รองคณบดี ทุกคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
- ผูอํานวยการ สํานัก สถาบัน และรองผูอํานวยการ
- ผูอํานวยการกอง และศูนย ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ

ผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน

4. เสนอผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย พิจารณา

4.1 นําฉบับราง แผน ในขอ 1 เสนอ CEO มหาวิทยาลัยฯ
พิจารณา
- หากใหความเห็นชอบ ใหทําขั้นตอนตอไป
- หากไมใหความเห็นชอบ นําขอเสนอแนะ มาปรับปรุง
รางแผนของมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนออีกครั้งหนึ่ง

ผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน

5. เสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 5.1 นําฉบับราง แผน ในขอ 1 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณา
- หากใหความเห็นชอบ ใหทําขั้นตอนตอไป
- หากไมใหความเห็นชอบ นําขอเสนอแนะ มาปรับปรุง
รางแผนของมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนออีกครั้งหนึ่ง

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งานออกแบบ
กอสราง

6. เผยแพร และถายทอด แผน ของ
มหาวิทยาลัยฯ

6.1 จัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณ เผยแพร และประชาสัมพันธ
- จัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณ
- แจงหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
- เผยแพรลงเว็บไซดมหาวิทยาลัยฯ
- ถายทอดแผนสูการปฏิบัติลงสูหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

รหัสเอกสาร FC 01 - 01
วันที่บังคับ 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 1 / 1

ผังการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แมบท

เริ่ม
งานนโยบายและยุทธศาสตร /
งานออกแบบกอสราง

จัดทํา แผนการดําเนินงาน ของ
กองนโยบายและแผน

งานนโยบายและยุทธศาสตร /
งานออกแบบกอสราง

ดําเนินการตาม แผนการดําเนินงาน
ของกองนโยบายและแผน

งานนโยบายและยุทธศาสตร /
งานออกแบบกอสราง

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนของมหาวิทยาลัยฯ

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

เสนอ CEO ของ
มหาวิทยาลัย
พิจารณา

ไมเห็นชอบ/
แกไข

เห็นชอบ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

ไมเห็นชอบ/
แกไข

เสนอ สภา
มหาวิทยาลัยฯ
พิจารณา

เห็นชอบ
งานนโยบายและยุทธศาสตร /
งานออกแบบกอสราง

เผยแพร และถายทอด แผน ของ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ
จบ

FM 01 – 01
FM 01 – 02
FM 01 – 03
FM 01 – 04
FM 01 – 05
FM 01 – 06
WI 01 – 01
WI 01 – 02
WI 01 – 03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/10

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

แบบฟอรมเปาหมายการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
หนวยงาน ......................................................................
เปาหมายยุทธศาสตร
ของ มทร.พระนคร
เปาหมายการดําเนินงาน
ป งปม. .......-.......
1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
ดานสังคมศาสตรในสัดสวน 75:25 ในป 2565
สรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 15
ของหลักสูตรทั้งหมดภายในป 2565
นํา งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรภายในป
2565
สรางหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในป
2565
ความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
ทุกคณะภายในป 2565
มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถายทอดความรู
และเทคโนโลยี สูชุมชนอยางนอย 3 อาชีพ 3
ชุมชน ตอป
การอนุรักษ สืบสาน บูรณาการ สรางสรรคศิลป
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมที่โดดเดน
จํานวน 9 โครงการตอป
พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี:โท:
เอก เทากับ 0:80:20 ภายในป 2565
ตําแหนงทางวิชาการสัดสวน อ:ผศ.:รศ.:ศ
เทากับ 5:85:9:1 ภายในป 2565
สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี:ป.โท:ป.เอก เทากับ
80:18:2 ภายในป 2565
มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศทุกคณะ

หนวย

จํานวน

รอยละ

75:25

รอยละ

15

ปงบประมาณ
25....

25....

หนวย จํานวน หนวย จํานวน

รวมทั้งสิ้น
25....

หนวย

25....

จํานวน หนวย จํานวน หนวย จํานวน

หลักสูตร

หลักสูตร

3

คณะ

1

อาชีพ
ชุมชน

3
3

โครงการ

9

รอยละ

0:80:20

รอยละ

5:85:9:1

รอยละ

80:18:2

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

คน

FM 01 – 01
หนา 1/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 2/10

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

เปาหมายการดําเนินงาน

เปาหมายยุทธศาสตร
ของ มทร.พระนคร
ป งปม. .......-.......
หนวย

12 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพถึงพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่
สอดคลองกับความตองการ และความพึงพอใจ
ของสังคม
13 พัฒนาอาจารยและนักศึกษาโดยความรวมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพกับสถานประกอบการ
ทั้งในและ/หรือ ตางประเทศทุกคณะ
14 อาจารยและนักศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติอยางนอย 9
รางวัลตอป
15 สรางศูนยองคความรู/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
วงการวิชาชีพ
16 สัดสวนงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี: สรางองค
ความรู เทากับ 70:30 ภายในป 2565
17 งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรือสิทธิบัตร
ไมนอยกวารอยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมด
ภายในป 2565
18 งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม เผยแพรหรือ
ถายทอด ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ไม
นอยกวารอยละ 50 ของงานวิจัยฯทั้งหมด
ภายในป 2565
19 นํา งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม ไปใช
ประโยชนในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย ไม
นอยกวารอยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายใน
ป 2565

ปงบประมาณ
25....

25....

จํานวน หนวย จํานวน หนวย จํานวน

รวมทั้งสิ้น
25....

หนวย

25....

จํานวน หนวย จํานวน หนวย จํานวน

คน

คน

รางวัล

9

ศูนย
รอยละ

70:30

รอยละ

5

รอยละ

50

รอยละ

5

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 2/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 3/10

รายละเอียดงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป (งบประมาณ พ.ศ. ............-...........)
ทุนศึกษาตอ

25…

ปงบประมาณ
25…
25…
25…

25…

รวมทั้งสิ้น

ทุนในประเทศ / ตางประเทศ ป 25….
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
ทุนในประเทศ / ตางประเทศ ป 25….
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
ทุนในประเทศ / ตางประเทศ ป 25….
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
ทุนในประเทศ / ตางประเทศ ป 25….
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
ทุนในประเทศ / ตางประเทศ ป 25….
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
รวมทั้งสิ้น
ทุนในประเทศ / ตางประเทศ
ปริญญาโท .... ทุน
ปริญญาเอก .... ทุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 3/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 4/10

FM 01 – 01
หนา 4/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 5/10

แผนนักศึกษา ปการศึกษา …….. – …….. หนวยงาน....................................
รายการ

นศ. ภาคปกติ / ภาคสมทบ *
25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25…

- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
ระดับ ปวส.
หลักสูตร 2 ป
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา...................
- ภาคเชา
ปที่ 1
ปที่ 2
ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 5/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

รายการ

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 6/10

นศ. ภาคปกติ / ภาคสมทบ *
25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25…

- ภาคบาย
ปที่ 1
ปที่ 2
หลักสูตร 3 ป
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา...................
- ภาคเชา
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
- ภาคบาย
ปที่ 1
ปที่ 2
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 2 ป
- วิทยาศาสตร
ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 6/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
รายการ

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 7/10

นศ. ภาคปกติ / ภาคสมทบ *
25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25…

นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา...................
ปที่ 1
ปที่ 2
หลักสูตร 4 ป
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา...................
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 7/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

รายการ

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 8/10

นศ. ภาคปกติ / ภาคสมทบ *
25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25…

หลักสูตรเทียบโอน
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา...................
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร 2 ป
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 8/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
รายการ

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 9/10

นศ. ภาคปกติ / ภาคสมทบ *
25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25… 25…

สาขาวิชา...................
ปที่ 1
ปที่ 2
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
หลักสูตร 2 ป
- วิทยาศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
- สังคมศาสตร
นศ. ทั้งหมด
นศ. รับใหม
นศ. สําเร็จ
สาขาวิชา..................
ปที่ 1
ปที่ 2
สาขาวิชา..................
ปที่ 1
ปที่ 2
* แยกชุดนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคสมทบ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 01
หนา 9/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

รหัสเอกสาร FM 01-01
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 10/10

FM 01 – 01
หนา 10/10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป/ก.พ.ร.

รหัสเอกสาร FM 01 – 02
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/4

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป.
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
พันธกิจ
1.
2.
3.
นโยบาย
นโยบายที่ 1 .................................
ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 1.1 .........
.........................................................
เปาหมายเชิงนโยบาย
- ......................................................
- ตัวชี้วัด
.........................................................
.........................................................

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน
เปาหมายการใหบริการที่ 1

- กลยุทธ .....................................
- กลยุทธ .....................................
- กลยุทธ .....................................
- ตัวชี้วัด

FM 01 – 02
หนา 1/4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป/ก.พ.ร.

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

รหัสเอกสาร FM 01 – 02
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 2/4

FM 01 – 02
หนา 2/4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป/ก.พ.ร.

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

รหัสเอกสาร FM 01 – 02
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 3/4

FM 01 – 02
หนา 3/4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ส.ง.ป/ก.พ.ร.

รหัสเอกสาร FM 01 – 02
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 4/4

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ก.พ.ร.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ...............
หนวยงาน…...................................................................
วิสัยทัศน
พันธกิจ

....................................................................................................

1. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................
คานิยมองคการ...................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

• เปาประสงค
• ตัวชี้วดั และเปาหมาย

• เปาประสงค
• ตัวชี้วดั และเปาหมาย

• เปาประสงค
• ตัวชี้วดั และเปาหมาย

กลยุทธ
• ............................
• ............................

กลยุทธ
• ............................
• ............................

กลยุทธ
• ............................
• ............................

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
......................................

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
......................................

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
......................................

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 02
หนา 4/4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ

รหัสเอกสาร FM 01-03
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/1

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 03
หนา 1/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณรายจาย

รหัสเอกสาร FM 01-04………. _
วันที่บังคับใช
ISSUE

หนาที่ 1/1

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจาย

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 04
หนา 1/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมการจัดทําแผนแผนพัฒนาสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ประจําปงบประมาณ

รหัสเอกสาร FM 01 - 05
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/1

แบบฟอรมการจัดทําแผนแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประจําป
งบประมาณ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 05
หนา 1/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย

รหัสเอกสาร FM 01-06
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/2

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย
รายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจายประจําป...................
ผลผลิต

………………………………………………………………….

1. ชื่อรายการ

…………………………………………………………………..

2. สถานที่ดําเนินการ

……………………………………………………………………………..

3. เหตุผลความจําเปน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.

แบบรูปรายการกอสรางพรอมดําเนินการจัดจาง ประกอบดวย
4.1 แบบรูปสถาปตยกรรม จํานวน
4.2 แบบรูปวิศวกรรมโครงสราง
จํานวน
4.3 แบบรูปสุขาภิบาล
จํานวน
จํานวน
4.4 แบบรูปวิศวกรรมไฟฟา
4.5 แบบรูปรวมทั้งหมด
จํานวน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปริมาณงาน

-

-

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
บาท
ตารางเมตร

ลักษณะการกอสราง
กิจกรรม / ดําเนินงาน

หมายเหตุ

ขนาด / ปริมาณ
หนวย

ราคา / หนวย
บาท

รวมเงิน
บาท

รวมทั้งสิ้น
ถัวจายทุกรายการ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 06
หนา 1/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย

รหัสเอกสาร FM 01-06
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 2/2

5. แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ)

รายการ
ลงนามสัญญา
เบิกจายเงิน

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. คําชี้แจงอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 06
หนา 2/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย

รหัสเอกสาร FM 01-06
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 1/2

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย
รายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจายประจําป...................
ผลผลิต

………………………………………………………………….

1. ชื่อรายการ

…………………………………………………………………..

2. สถานที่ดําเนินการ

……………………………………………………………………………..

3. เหตุผลความจําเปน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.

แบบรูปรายการกอสรางพรอมดําเนินการจัดจาง ประกอบดวย
4.1 แบบรูปสถาปตยกรรม จํานวน
4.2 แบบรูปวิศวกรรมโครงสราง
จํานวน
4.3 แบบรูปสุขาภิบาล
จํานวน
จํานวน
4.4 แบบรูปวิศวกรรมไฟฟา
4.5 แบบรูปรวมทั้งหมด
จํานวน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปริมาณงาน

-

-

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
บาท
ตารางเมตร

ลักษณะการกอสราง
กิจกรรม / ดําเนินงาน

หมายเหตุ

ขนาด / ปริมาณ
หนวย

ราคา / หนวย
บาท

รวมเงิน
บาท

รวมทั้งสิ้น
ถัวจายทุกรายการ

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 06
หนา 1/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน

แบบฟอรมรายละเอียดคําชี้แจงรายการกอสรางและ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง งบประมาณรายจาย

รหัสเอกสาร FM 01-06
วันที่บังคับใช
ISSUE
หนาที่ 2/2

5. แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ)

รายการ
ลงนามสัญญา
เบิกจายเงิน

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. คําชี้แจงอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ISSUE…………………..
วันที่บังคับใช................................

FM 01 – 06
หนา 2/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร

รหัสเอกสาร WI 01 - 01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
การจัดทําแผนยุทธศาสตร/
ฉบับที่
1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
หนาที่ 1 / 1

วิธีปฏิบัตงิ าน

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางการในการดําเนินงาน ดาน แผน/ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปแนวทางเดียวกัน
2. ขอบขาย
การจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบดวย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
3.

วิธีการปฏิบัติงาน
3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย /แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย

ลําดับ
ขั้นตอน
1. เสนอแตงตั้งคณะทํางาน

วิธีดําเนินการ
1.1 กองนโยบายและแผน เสนอแตงตั้งคณะทํางาน โดยมี
บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
เสนออธิการบดี ลงนาม
2.1 กองนโยบายและแผน แจงหนวยงานจัดเตรียม เอกสาร
ขอมูล ประกอบการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยฯ
2.2 หนวยงาน / ผูเกี่ยวของ จัดเตรียมขอมูล

2

การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล
ประกอบการจัดทําแผน ของ
มหาวิทยาลัยฯ

3

ประชุมพิจารณาจัดทําแผน ของ 3.1 กองนโยบายและแผน เชิญ หนวยงานรวมทบทวน/
มหาวิทยาลัยฯ
ประชุม/พิจารณา/วิเคราะห ความสอดคลองของ
ยุทธศาสตร กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยฯ กับยุทธศาสตร
ชาติ และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 มอบหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลที่สมบูรณ จัดสง
กองนโยบายและแผน
4.1 นําผลจากการประชุม จัดทํา ราง แผน ของมหาวิทยาลัยฯ
สรุปขอมูลจากการประชุม
4.2 เพื่อเสนอ CEO ของมหาวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนที่ 4 ของ
พิจารณา จัดทําเลม (ฉบับ
PM 01
ราง)

4

ผูรับผิดชอบ
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งาน
ออกแบบกอสราง
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งาน
ออกแบบกอสราง /
หนวยงาน
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร/ งาน
ออกแบบกอสราง /
หนวยงาน

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร / งาน
ออกแบบกอสราง /
หนวยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน

วิธีปฏิบัตงิ าน

งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

รหัสเอกสาร WI 01 - 02
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 1 / 1

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางการในการดําเนินงาน ดาน แผน/ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปแนวทางเดียวกัน
2. ขอบขาย
การจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบดวย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
3.

วิธีการปฏิบัติงาน
3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําป

ลําดับ
ขั้นตอน
1. เสนอแตงตั้งคณะทํางาน

2

3

1.1

2.1

การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล
ประกอบการจัดทําแผน ของ
มหาวิทยาลัยฯ

2.2

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัยฯ

2.3
2.4
2.5

วิธีดําเนินการ
กองนโยบายและแผน เสนอแตงตั้งคณะทํางาน โดยมี
บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
เสนออธิการบดี ลงนาม
กองนโยบายและแผน แจงหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตามงบประมาณที่ไดรับ
หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
และ นําสงกองนโยบายและแผน
รวบรวมแผนฯ ของหนวยงาน
จัดทํา ราง แผนฯ ของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อเสนอ CEO ของมหาวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนที่ 4 ของ
PM 01

ผูรับผิดชอบ
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร /
หนวยงาน
งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร /
หนวยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน
งานออกแบบและ
สิ่งกอสราง

รหัสเอกสาร WI 01 - 03
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
แผนพัฒนาสภาพแวดลอม
ฉบับที่
1
ทางกายภาพ มทร.พระนคร
หนาที่ 1 / 1

วิธีปฏิบัตงิ าน

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดานการออกแบบและสิ่งกอสราง ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปนไปแนวทางเดียวกัน
2. ขอบขาย
การจัดทําขั้นตอนการทํางานเกี่ยวกับการวางผังกอสราง การออกแบบอาคารเรียน ดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม
โครงสราง วิศวกรรมระบบตาง ๆ และงานสาธารณูปโภค และ ประมาณราคา
3. วิธีการปฏิบัติงาน
3.1 แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
1.

2.

3.

ขั้นตอน
เสนอแตงตั้งคณะทํางาน

วิธีดําเนินการ
1.1 กองนโยบายและแผน เสนอแตงตั้งคณะทํางาน โดยมี
บุคลากรจากหนวยงานตางๆในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ
โดยเสนออธิการบดี ลงนาม

2.1 กองนโยบายและแผน แจงหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา
สภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ป
และ นําสงกองนโยบายและแผน
2.2 หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ป และ นําสงกองนโยบายและ
แผน
3.1 รวบรวมแผน ฯ ของหนวยงาน
แผนพัฒนาสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 3.2 วิเคราะหแผน ฯ ของหนวยงานเพื่อนํามาจัดทํา
ระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย 3.3 เพื่อ เสนอ CEO ของมหาวิทยาลัย ฯ

การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล
ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
งานออกแบบและ
สิ่งกอสราง

งานออกแบบและ
สิ่งกอสราง/
หนวยงาน/คณะ

งานออกแบบและ
สิ่งกอสราง/
หนวยงาน/คณะ

