
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (RMUTP Model) ประจ าปี 2556 

 

 

ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดัง  

การบริหารจัดการ มทร.พระนคร 

           ประจ าปี 2556 
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ระบบประเมินการปฏิบัติราชการผู้บริหาร                  
มทร.พระนคร ประจ าปี 2556 

การบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance 10 ด้าน) 

ระบบก ากับติดตาม 

ระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) 
ระบบวางแผนทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ERP) 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 

ผลการปฏิบัติงานของมทร.พระนคร                           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
2556 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(2555 – 2558) 

แผนยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา มทร. พระนคร 

3 ระยะ 
(2553 – 2565) 

ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ.  
และ ก.พ.ร. 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงานตามกลยทุธ์ มทร. พระนคร 

สมรรถนะ (Competency) 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ระบบ
สารสนเทศเพื่อ

การบริหาร 
(MIS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อ   
การประกันคุณภาพ 
(IQA, CHE QA) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
และยุทธศาสตร์กระทรวง 3 ยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
 6 ผลผลิต 46 ตัวชี้วัด  

 

กลยุทธ์การบริหาร มทร.พระนคร 2556 
9 กลยุทธ์ 58 มาตรการ 90 ตัวชี้วัด  

 

องค์ประกอบการประเมินภายใน สกอ. 
9 องค์ประกอบ + (3D) ตามนโยบายรัฐบาล  

23 + 2 ตัวบ่งชี้  
 

องค์ประกอบการประเมินภายนอก สมศ. (รอบ 3) 
7 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ 

 
 

ก.พ.ร.  
4 มิติ 14 ตัวชี้วัด  

 
 

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อตกลง 
(9 คณะ  3 ส านัก  1 สถาบัน) 

 

ผลการด าเนินงานการประเมินคณุภาพภายใน สกอ.  
มทร. พระนคร (ผลคะแนน..........) 

 

 

 

ผลการด าเนินงานการประเมินคณุภาพภายนอก สมศ.  
มทร. พระนคร (ผลคะแนน.........) 

 

 

 

ผลการด าเนินงานการประเมินคณุภาพจาก ก.พ.ร.        
มทร. พระนคร (ผลคะแนน.........) 

 
 

 

 

 

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารงบประมาณตามพันธกิจ  

 

 

 ด้านการเรียนการสอน (82 ตวัชี้วัด บรรลุ ..... ตัวชี้วัด = ……..% )   
 ด้านการบริการวิชาการ (16 ตัวชี้วัด  บรรลุ ...... ตัวชี้วัด = ……..%) 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (12 ตัวชี้วัด บรรลุ  ..... ตัวชี้วัด = ...... % )    
 ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม (26 ตัวชี้วัด บรรลุ ..... ตัวชี้วัด =…….%)    

 

ผลการด าเนินงานตามผลผลิต (6 ผลผลิต 46 ตัวชี้วัด) 
(บรรลุ ... ตัวชี้วัด = ………%) 

 

ผลการด าเนินงานตามนโยบาย (9 กลยุทธ์  58 มาตรการ 90 ตัวชี้วัด) 
(บรรลุ.... ตัวชี้วัด = ….%) 

 

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ
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เปิดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ 

ตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินผลความพึงพอใจ 

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

E-Mail 

Website 

Webboard 

Facebook 

Twitter 

Youtube Channel 

กลุ่มผู้รับบริการ 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ประชาชนทั่วไป 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ปกครอง 
 ชุมชน/ประชาชน 
 สถานประกอบการ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         การบริหารจัดการ มทร.พระนคร ประจ าปี 2556  

การบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE 10 ด้าน) 

แผน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

และยุทธศาสตร์กระทรวง  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  
46 ตัวชี้วัด 

       เงินงบประมาณ ………………….. บาท 
เงินรายได้ ………………….. บาท 

 รวม                 ………………….. บาท 

กลยุทธ์การบริหาร มทร.พระนคร 2556  
58 มาตรการ 90 ตัวชีว้ัด 

เงินงบประมาณ ………………….. บาท 
เงินรายได้ ………………….. บาท 

 รวม                 ………………….. บาท 
  

องค์ประกอบการประเมินภายใน  
สกอ. 

องค์ประกอบการประเมินภายนอก  
สมศ. 

ก.พ.ร. 4 มิติ  

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คณุธรรม 
จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวง การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุม่ 

อย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์กระทรวง การจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ

การฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวง การสนับสนนุ            
การพัฒนาเพื่อสรา้งทุนปัญญาของชาติ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เงินงบประมาณ      …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้      …………… บาท (......%) 
 รวม     .................. บาท (......%) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
เงินงบประมาณ   …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้   …………… บาท (......%) 
 รวม   …………… บาท (..........%) 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เงินงบประมาณ      …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้      …………… บาท (…….%) 
 รวม   …………… บาท (…… %) 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เงินงบประมาณ       …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้       …………… บาท (…….%) 
 รวม    …………… บาท (…….%) 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เงินงบประมาณ        …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้        …………… บาท (…….%) 
 รวม        …………… บาท (......%) 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
เงินงบประมาณ     …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้     …………… บาท (…….%) 
 รวม  …………… บาท (…….%) 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม ชุมชน  

8 มาตรการ 9 ตัวบ่งชี้ 
เงินงบประมาณ    …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้    …………… บาท (........%) 
 รวม   …………… บาท (.........%) 

2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
7 มาตรการ 10 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ      …………… บาท (…….%) 
เงินรายได้       …………….. บาท (........%) 
 รวม .......................... บาท (........%) 

3. บริหารจัดการเชิงรุก 
8 มาตรการ 14 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ       …………… บาท (........%) 
เงินรายได้       …………….. บาท (........%) 
 รวม .......................... บาท (........%) 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

9 มาตรการ 15 ตัวบ่งชี้ 
เงินงบประมาณ        …………… บาท (........%) 
เงินรายได้        …………… บาท (.......%) 
 รวม  ........................... บาท (.......%) 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
6 มาตรการ 16 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ        …………… บาท (........%) 
เงินรายได้         …………… บาท (........%) 
 รวม           ......................... บาท (........%) 

6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 มาตรการ 9 ตัวบ่งชี้ 
เงินงบประมาณ       …………… บาท (........%) 
เงินรายได ้       …………… บาท (........%) 
 รวม ....................... บาท (........%) 

7. สนับสนุนและสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5 มาตรการ 5 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ      …………… บาท (........%) 
เงินรายได ้      …………… บาท (........%) 
 รวม .................. บาท (........%) 

8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
8 มาตรการ 10 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ       …………… บาท (........%) 
เงินรายได้        …………… บาท (........%) 
 รวม             ..................... บาท (........%) 

9. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
2 มาตรการ 2 ตัวบ่งชี้ 

เงินงบประมาณ        …………… บาท (........%) 
เงินรายได้        …………… บาท (........%) 
 รวม   ...................... บาท (........%) 

องค์ประกอบท่ี 99 สถานศึกษา 3 ดี  
(3D) ตามนโยบายรัฐบาล 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ด้านการบริการวิชาการ 

 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ด้านการประกันคุณภาพ 

 
มิติ 1  

มิติด้านประสิทธิผล 
 

 
มิติ 2  

มิติด้านคณุภาพ 
 

 
มิติ 3 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ 
 

 
มิติ 4  

มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
 

 
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 



แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 
การบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

แผนงาน 

เป้าหมาย 
การให้บริการ
กระทรวง
กระทรวง 

เป้าหมาย 
การให้บริการ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

ผลผลิตและ 
งบประมาณ  
(1,112.5541 
 ล้านบาท) 

นโยบายที่ 4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  

และความเท่าเทียมกันในสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจยัและนวัตกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ 
มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือ

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

(12.2684 ล้านบาท = 1.10%) 

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้  

(9.6636 ล้านบาท = 0.87%) 

 
 

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง 
มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล 

เพื่อผลิตก าลังคน 

ด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

ตามความต้องการของประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

ตามความต้องการของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ
ชุมชนในการอนุรักษ ์ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
สังคม ชุมชน 

 

สร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาชีพ 

เฉพาะทาง 

 

บริหารจัดการ

เชิงรุก 

พัฒนานักศกึษาและ
บัณฑิตใหเ้ป็นทรัพยากร
มนุษยท์ี่มีคุณค่า และ 

มีคุณลักษณะที่พงึประสงค ์

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกระดับ 

ให้บริการวิชาการ 

แก่สังคมเพื่อสร้างและ

พัฒนาอาชีพโดยยดึหลัก

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนและ 
สืบสานงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน ์

เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขนั
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

เผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ความเป็นเลิศ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

(5.5350 ล้านบาท = 0.50%) 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 
(6.0620 ล้านบาท = 0.54%) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
(211.4403 ล้านบาท = 19.01%) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(867.5848 ล้านบาท = 77.98%) 



ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับงบประมาณรายจ่าย    

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 จ าแนกตามผลผลิต 
 

แผนการ
บริหารราชการ

แผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ/

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ/
เป้าประสงค ์

ผลผลิต 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

นโยบาย : 
นโยบายสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ : 
การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต และความเท่า
เทียมกันในสังคม 
แผนงาน :  
การขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
จัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหลง่การศึกษา
ด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ที่เข้มแข็งและได้
มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลก
อาชีพ  

ผลผลิต  :  
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

148,752,600 62,687,670 211,440,270 

 ผลผลิต : 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

687,797,400 179,787,450 867,584,850 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ :  
3. ให้บริการวิชาการแก่
สังคมโดยยึดหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผลผลิต : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

5,500,000 562,040 6,062,040 

 แผนงาน :  
อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ :  
4. เป็นแหลง่ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต : 
ผลงานท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3,830,200 1,704,800 5,535,000 

 ยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 
แผนงาน :  
ส่งเสิรมและ
สนับสนุนการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
สร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ :  
5. สร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือ
การแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

6,780,900 5,487,500 12,268,400 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ 

6,216,300 3,447,260 9,663,560 

รวมทั้งสิ้น 858,877,400 253,676,720 1,112,554,120 



การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต – งบรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

หมายเหตุ    
1. งบรายจ่าย หมายถึง  :  1. งบบุคลากร , 2. งบด าเนินงาน , 3.งบลงทุน , 4. งบอุดหนุน , 5. งบรายจ่ายอื่น 
2. การก าหนดผลผลิต / ตัวชี้วัด ระดับผลลัพธ์ – ผลผลิต ค่าเป้าหมาย มาจาก 

- การประชุมร่วมของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ – ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – ส านักงบประมาณ 
- การก าหนดค่าเป้าหมายมาจากการประชุมของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด มทร.พระนคร 

ผลผลิต งบรายจ่าย(1) 
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์

(OUTCOME)(2) 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  

(OUTPUT) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 5 งบรายจ่าย 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 
เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

6 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 3 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 
ตัวช้ีวัด) 

ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 
เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

4 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวช้ีวัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 1 ตัวช้ีวัด) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 งบรายจ่าย 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 

เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

6 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 3 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวช้ีวัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 
ตัวช้ีวัด) 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 
เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

4 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวช้ีวัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวช้ีวัด) 

ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 
เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

4 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวช้ีวัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 
ตัวช้ีวัด) 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งบเงินอุดหนุน 3 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ , 
เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา 

4 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 
ตัวช้ีวัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 
ตัวช้ีวัด) 



 การก ากบั/ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน 

 ก.พ.ร. 4 มิต ิ
 องค์ประกอบการประเมนิคุณภาพภายใน 

สกอ. 
 องค์ประกอบการประเมนิคุณภาพภายนอก 

สมศ. 
 ประเมินผู้บริหารหน่วยงาน 

(9 คณะ/3ส านัก/สถาบนั) 
 

 รายงานผลเข้าระบบ BPM ทุกวันที่ 10    
ของเดือน (ครบทุกหมวดรายจ่าย) 

 รายงานผลคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณทุกรายไตรมาส (ปลีะ 4 ครั้ง) 

 รายงานผลผู้บริหารระดบัสูง CEO ราย     
ไตรมาส 

 รายงานผลตอ่สภามหาวิทยาลัยทุกราย     
ไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) 

 รายงานผลตอ่ สกอ., สงป.  

แผนปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ 



 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

ประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

ประเมินผล             
แผนยุทธศาสตร ์

(ครึ่งแผน – สิ้นสุดแผน) 

ประเมินผล SAR รายงาน PART รายงานความคุม้ค่าฯ 

 CEO 

 สภามหาวิทยาลยั 

 CEO 

 สภามหาวิทยาลยั 

 รับการตรวจประเมิน
ของ ก.พ.ร.ทุกปี 

 รับการตรวจประเมิน
ของ สกอ.ทุกปี 

 รับการตรวจประเมิน
ของ   สมศ.ทุก 5 ปี 

 รับการตรวจประเมิน
ผู้บริหาร 

 

 

 สงป.  สภาพฒัน ์
 สงป. 



การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 

 ในระหว่างปีงบประมาณ หากหน่วยงานมีความต้องการขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การขอปรับแก้ ชื่อ วัตถุประสงค์ รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรม หรือขอเพิ่มเติมโครงการใหม่ระหว่างปีงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่าย/
งบประมาณเงินรายได้/งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก/โครงการที่ไม่ขอใช้งบประมาณ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องแจ้งทาง กองนโยบายและแผน ให้เปิดระบบ BPM เพ่ือให้
หน่วยงาน บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบ BPM  

1.2 ท าหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัย เพ่ือขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
โดยผ่าน กองนโยบายและแผน และระบเุหตุผลความจ าเป็นในการขอปรับแผน พร้อม
แนบ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ PRINT จากระบบ BPM พร้อมบันทึกข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ และแนบ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เดิม มาด้วย  

2. การขอปรับ ระยะเวลาด าเนินการ รายการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ให้หน่วยงานท าหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับระยะเวลาด าเนินการในแผนฯ 
โดยผ่าน กองนโยบายและแผน และระบเุหตุผลความจ าเป็นในการขอปรับระยะเวลาด าเนินการ พร้อมให้แนบ 
รายการ/โครงการ/กิจกรรม ที่บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยแสดง
ให้เห็นถึง ระยะเวลาด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้เดิม และระยะเวลาด าเนินการที่ขอปรับใหม่ มาด้วย  

เพ่ือ กองนโยบายและแผน จะด าเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป หากมหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัตติามที่หน่วยงานขอปรับแผนฯ กองนโยบายและแผน จะปรับในระบบ BPM และส่งข้อมูล รายการ/
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ไปยังระบบ ERP เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน รายการ/โครงการ/
กิจกรรม ทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบ BPM จะสามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง จากระบบ ERP 
ได้โดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานบริหารจัดการ มทร.พระนคร ประจ าปี 2556 ของอธิการบดี ผล 

 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน สกอ. 

 9        องค์ประกอบ + (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
 23+2 ตัวบ่งชี้ 

ระดับ ..........     คะแนนเต็ม 5 

 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายจาก ก.พ.ร. 

 4  มิติ 
 14  ตัวช้ีวัด 

ระดับ .........              คะแนนเต็ม 5 

 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 

 7  มาตรฐาน 
 19  ตัวบ่งชี้ 

                        ระดับ ..........    คะแนนเต็ม 4 

 ผลการด าเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน 

  
  

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 (6 ผลผลิต) 
     แผน 46 ตัวชี้วัด  ผล ...... ตัวช้ีวัด (.......%) งบประมาณ ............... บาท ...........%)  

1. ด้านการเรียนการสอน 

4. ด้านบริการวิชาการ 

3. ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผน 9 ตัวช้ีวัด ผล ...... ตัวชี้วัด (.....%)  
งบประมาณ .................. บาท (........%) 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผน 9 ตัวช้ีวัด ผล ......  ตัวชี้วัด (...... %) 
งบประมาณ .................. บาท (......%) 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
แผน 7 ตัวช้ีวัด ผล ...... ตัวชี้วัด (......%)  
งบประมาณ ................. บาท (......%) 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผน 7 ตัวช้ีวัด ผล ...... ตัวชี้วัด (......%)  
งบประมาณ ................. บาท (......%) 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แผน 7 ตัวช้ีวัด ผล ...... ตัวชี้วัด (......%)  
งบประมาณ  .................บาท (......%) 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
แผน 7 ตัวช้ีวัด ผล ...... ตัวชี้วัด (......%)  
งบประมาณ ................ บาท (......%) 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารบริหาร มทร. พระนคร ประจ าปี 2555  (9 กลยุทธ์ 58 มาตรการ ) 
     แผน 90 ตัวชี้วัด  ผล ......... ตัวชี้วัด (........%) งบประมาณ ...................... บาท (........%)  

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน  
แผน 9 ตัวช้ีวัด ผล ......... ตัวชี้วัด (.........%)  งบประมาณ ..................... บาท (......... %) 

2.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง   
แผน 10 ตัวชี้วัด ผล .........  ตัวช้ีวัด (......... %)  งบประมาณ .................. บาท (......... %) 

2.3 บริหารจัดการเชิงรุก  
แผน 14 ตัวชี้วัด ผล .........  ตัวช้ีวัด (......... %)  งบประมาณ ..................... บาท (......... %) 

2.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
แผน 15 ตัวช้ีวัด ผล .........  ตัวช้ีวัด (......... %) งบประมาณ ...................... บาท (......... %) 

2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ    
แผน 16 ตัวชี้วัด ผล .........  ตัวช้ีวัด (......... %)  งบประมาณ ..................  บาท (......... %) 

2.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
แผน 9 ตัวช้ีวัด ผล .........  ตวัชี้วัด (......... %)  งบประมาณ ....................  บาท (......... %) 

2.9 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม   
แผน 5 ตัวช้ีวัด ผล .........  ตวัชี้วัด (......... %)  งบประมาณ ...................  บาท (......... %) 

2.7 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ  
แผน 10 ตัวชี้วัด ผล .........  ตัวช้ีวัด (......... %)  งบประมาณ ................. บาท (......... %) 

2.8 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ   
แผน 2 ตัวช้ีวัด ผล .........  ตวัชี้วัด (......... %) งบประมาณ .................... บาท (......... %) 




