
สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบนัดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

แผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับท่ี 12 (2560-2564)

ยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 15 ปี (2560-2574)

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ครัง้ท่ี 10/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561

ปฏิบัติราชการสอดคล้อง
ผา่นการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 10/2561 เม่ือวนัพธุท่ี 10 ตลุาคม 2561 วาระท่ี 4.7



Total Quality Management(TQM) = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA

QM

QA

TQM
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มาตรฐานใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความส าเร็จ (Success) = RMUTP Innovation

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA

33

แผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับท่ี 12
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TQM=

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA 6 6

117 โครงการ(งบประมาณรายจ่าย)

139 โครงการ (งบประมาณเงินรายได้)

งบรายจ่ายอื่น 



ระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดแนวทางการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total 
Quality Management) ด้วยระบบคุณภาพ

RMUTP TQM = (Balanced scorecard × Quality Trilogy × Kano Model) × PDSA

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผน ประกอบด้วย
- ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 7



งบประมาณ

งบประมาณในการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาตามแผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับท่ี 12 (2560-2564)
และยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (2560-2574)

โดยก าหนดวงเงินในการบริหารจัดการ จ าแนก ดังนี้ 

- งบประมาณรายจ่าย จ านวน 875,500,900 บาท 
- งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 308,314,140 บาท 

- รวมทัง้สิ้น จ านวน 1,183,815,040 บาท 8



งบประมาณรายจ่าย มทร.พระนคร 2562
1.งบบุคลากร 478,589,500 -12.51

2.งบงานพื้นฐาน 307,906,800 -7.18
-ผลผลติผู้ส าเร็จฯ ด้านวิยาศาสตร์ 188,240,700 -20.69

-ผลผลติผู้ส าเร็จฯ ด้านสงัคม 111,666,100 +20.21

-ผลงานบริการวิชาการ 5,000,000 -

-ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 3,000,000 -

3.ยุทธศาสตร์ (Mega project)
พัฒนาก าลังคน Thailand 4.0

74,910,700 สอดคล้องตาม
นโยบายรัฐ

4. วิจัยและนวัตกรรม 14,093,900 -61.12

1.วิจัยฯ เพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
2.วิจัยฯสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ

1.งบผูกพันธ์อาคารโรงแรม คณะ
ศิลปะศาสตร์

ผลงาน Ultimate outcome

วิเคราะห์ผลการจัดสรร
งบประมาณ

มีสาเหตุหลัก ได้แก่

1. วิจัยฯ อุตสาหกรรมฯ ลดลง 4%
2. วิจัยฯ แก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งฯ ลดลง 51% 
3. วิจัยฯ สร้าง/สะสม องค์ความรู้ฯ  ลดลง 44%

ลดการ จดัสรรอตัราวา่ง

9รวม(งบรายจ่าย) 875,500,900 917,531,700 
(4.58%) 

เทียบกับปี 2561



ระบบงบประมาณรายได้ มทร.พระนคร 2562 เทียบ 2561 

1.งบบุคลากร 53,482,360 53,605,880

2.งบงานพื้นฐาน 252,401,280 257,162,180
-ผลผลติผู้ส าเร็จฯ ด้านวิยาศาสตร์ 179,649,680 193,713,280

-ผลผลติผู้ส าเร็จฯ ด้านสงัคม 70,093,400 59,779,190

-ผลงานบริการวิชาการ 624,000 354,210

-ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 2,034,200 3,315,500

3. วิจัยและนวัตกรรม 2,430,500 3,560,700

รวม (งบรายได้) 308,314,140 314,328,760  
(1.91%)

10

รายการ 2562 2561



11

วิจัยและนวัตกรรม
มีคุณภาพ

บริการวิชาการ    
มีคุณภาพ

ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

พัฒนาปประสิทธิภาพประสิทธิผลการบรหิารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

วิจัยต่อยอด
น าไปสอน

ศิษย์อย่างเป็น
ระบบส่งเสริม

คุณภาพ    
การสอน

เติมเต็มความรู้     
ให้ศิษย์มีความคิด

สร้างสรรค์       
ก้าวทันเทคโนโลยี 
และชีวิตปลอดภัย

เติมเต็มความมีระเบียบ
มีวินัยสูงด้วยปัญญา    

เข้าถึงศาสนา              
รักษาสิ่งแวดล้อม       

สามัคคี มีสันติภาพ

มุ่งสร้างผลงาน มีคุณธรรม                   
ด้วยหลักความจริงที่ถูกต้อง                

สนองความยุติธรรม                             
ตามหลักธรรมาภิบาล                         
ใช้งบประมาณไม่ให้ผิด                   

มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมาย

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 มทร.พระนคร

พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1. นักศึกษาเข้าใหม่ประจ าปี มีระบบคุณภาพ

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (ปีที่ 2-4)  100%

3. จ านวนนักศึกษาจบตามแผน  100%

4. จ านวนบัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี มีอาชีพ  100%

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น

6. ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 35% 30% 19% และ 16%

RMUTP-TQM

ตามพันธกิจ
5 ยุทธศาสตร์ Ultimate 

outcome

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (10 KPI) (49,129)

Management
by truth

ยุทธศาสตร์ที่ 2
(6 KPI)(30,55)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
(7 KPI)(32,5)

ยุทธศาสตร์
ที่ 2-5

ยุทธศาสตร์ที่ 5
(11 KPI)(16,0)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 (3 KPI)(20,5)

6 KPI

(ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4)



ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค ์กลยทุธ์ มาตรการ ตวัช้ีวดั
ท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั

พันธกิจ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(จ านวน)

ดัชนีชี้วัด 

(จ านวน)
กลยุทธ์

(จ านวน)
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์

จัดสรร

งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
สังคม ด้านบริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
และบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภบิาล

1 4 10

3 (21)

18
รายการบุคลากรภาครัฐ
532,071,860 บาท
(44.94%) 

* ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 3 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย 

1. ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
และผลผลิตของผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์จ านวน 9
ตัวชี้วัดย่อย   

2. ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
และผลผลิตของผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 ตัวชี้วัดย่อย

3. ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
และผลผลิตของผลผลิต
โครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศเพื่อ
รองรับนโยบาย Thailand 
4.0 จ านวน 3 ตัวชี้วัดย่อย

5 5 11 13

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
181,759,500 บาท (15.35%)

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 367,890,380 บาท
(31.08%)

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
74,910,700 บาท 
(6.32 %)

12



ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค ์กลยทุธ์ มาตรการ ตวัช้ีวดั
ท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั (ต่อ)

พันธกิจ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(จ านวน)

ดัชนีชี้วัด 

(จ านวน)

กลยุทธ์

(จ านวน)

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
หมายเหตุ

แผน

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์

จัดสรร

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคมด้าน
บริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

2 3 6 3 (6) 16

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
394,000 บาท
(0.03 %)

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 11,557,200
บาท
(0.98 %)

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 3 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย

1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ จ านวน 2
ตัวชี้วัดย่อย

2. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน  2
ตัวชี้วัดย่อย

13



ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค ์กลยทุธ์ มาตรการ ตวัช้ีวดั
ท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั (ต่อ)

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(จ านวน)

ดัชนีชี้วัด 
(จ านวน)

กลยุทธ์
(จ านวน)

งบประมาณ/
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุแผน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อเป็นท่ีพ่ึงของสังคมด้าน
บริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2 3 6 3 (6) 16

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ 
4,573,200 บาท
(0.39 %)

3. ตัวช้ีวัดของ
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ จ านวน 2
ตัวชี้วัดย่อย

3 5 7 1 (7) 9

ผลงานการให้บริการวิชาการ 
5,624,000 บาท 
(0.47 %)

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 1 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย  

1. ตัวช้ีวัดระดับ
ผลลัพธ์และผลผลิตของ
ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ
จ านวน 7 ตัวชี้วัดย่อย   

14



ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค ์กลยทุธ์ มาตรการ ตวัช้ีวดั
ท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(จ านวน)

ตัวชี้วัด 

(จ านวน) กลยุทธ์
(จ านวน)

งบประมาณ/
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุแผน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
สังคมด้านบริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม รักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4 2 3 1 (7) 5

ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

5,034,200 บาท 

(0.42 %)

ยุทธศาสตร์จัดสรร

งบประมาณ 1 ตัวช้ีวัด 

ประกอบด้วย

1. ตัวช้ีวัดระดับ

ผลลัพธ์และผลผลิตของ

ผลผลิตผลงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 7 ตัวชี้วัดย่อย

รวม 5
ประเด็น

19 
เป้าประสงค์

37
ตัวชี้วัด

8 (41)
ตัวชี้วัด

61
กลยุทธ์ งบประมาณ 1,183,815,040 บาท 15
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ระบบบริหารการปฏิบัติราชการ

-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
-การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพระบบ
งบประมาณ
-การติดตามผลด าเนินงาน
-การประเมินผลปฏิบัติราชการ
-การายงานผลปฏิบัติราชการ



มหาวิทยาลัยมอบนโยบาย 
(ยุทธศาสตร์ 15 ปี 

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี)
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การประเมินผลและรายงาน

ปรับปรุง 37 ดัชนีชี้วัด

หน่วยงานรับนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการ

Plan

หน่วยงานวิเคราะห์
และประเมินผล 

(S-APD) 
ก ากับติดตาม (KPI)

หน่วยงานฏิบัติการ
และพัฒนา
(D-SAP) 

และรายงานผล

หน่วยงาน
ประเมินผลและ
รายงาน 
(A-PDS) 

1. ส่งผลงาน รับข้อเสนอแนะ/
ค าแนะน าจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สงป. สกอ. กรมบัญชีกลาง 
(บันทึกผลการ ใช้งบใในระบบ 
GFMIS ระบบงานของ สกอ.) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ

2. เสนอผลงานและค าแนะน าจาก 
CEO/สภามหาวิทยาฯ เพ่ือพัฒนา

ผลงานในปีต่อไป (P-DSA)

Do Check/Study Action

รายเดือน รายไตรมาส 6 เดือน ประจ าปี

KPI KPI KPIKPI

QP QI QC

ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
- ปีการศึกษา วันที่ 18 ต.ค. 2561

- ปีงบประมาณ วันที่ 18 เม.ย. 2562 - ปีการศึกษา วันที่ 16 พ.ค. 2562

- ปีงบประมาณ วันที่ 16 ต.ค. 2562 ปรับปรุง/จัดท ามาตรฐานใหม่

กรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานลงในระบบ BPM และกรอกบันทึกผล GFMIS เดือนละ 1 ครั้ง  

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA

การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผลและรายงานผล RMUTP TQM
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA

1717
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นิยามค าศัพท์

D-SAP :  หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามแผน ประกอบด้วย คณะ ส านัก 
สถาบัน กอง ผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

S-APD : หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินโดยรับผิดชอบดัชนีช้ีวัด ประกอบด้วย ส านัก สถาบัน กอง เพื่อรวบรวมผลและประเมินผลเบื้องต้นและน าเสนอมหาวิทยาลัย
A-PDS : หน่วยงานจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (รวบรวม วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงาน)
P-DSA : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ด้วยระบบวงล้อคุณภาพ (PDSA) ขับเคลื่อนให้มีประสิทธภิาพสูงขึ้น

หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนา
(D-SAP) 

ได้แก่ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานวิเคราะห์และประเมนิผล 
(S-APD) 

ได้แก่ ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น กองบริหารงานบคุคล

P-03-06 หน่วยงานประเมินผลและรายงาน 
(A-PDS) 

ได้แก่  กองนโยบายและแผน

P-03-07

ไตรศาสตร์ด้านคณุภาพ (Triple role)

KPI KPI

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย18

ไตรศาสตร์ด้านบริหารคุณภาพ
18



ไตรศาสตร์คุณภาพ Quality Trilogy (Triple Role)

ความต้องการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตที่พึงประสงค์
จบตามแผน

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA
1919



ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพ (Triple role)

ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภายนอก
(คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์)

ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภายนอก
(ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต)

มทร.พระนคร
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

(บุคลากร /นักศึกษา/ผู้ปกครอง)

หมายเหตุ
ลูกค้า (Customers) ได้แก่ หน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ไม่ใช่นักศึกษาที่ก าลังเรียนใน มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย
20

วิเคราะห์ความจ าเป็น (Needs) ของลูกค้า (Customers) เพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงคุณภาพในรอบเวลาถัดไป

20
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สร้างจุดต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ มทร พระนคร

RMUTP INNOVATION

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA
21



22

TQM การบริหารคุณภาพองค์กร วงล้อคุณภาพ PDSA

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA
22

P = Plan
D = Do
S = Study/Check
A = Action



P-D-S-A RMUTP Standard
P (Plan) : แผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 -2564) ตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 15 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เอกสารแบบฟอร์มเพื่อปฏิบัติงานและรายงานผลปฏิบัติราชการ

D (Do) : ปฏิบัติตามแผน ก ากับติดตาม ปรับปรุงการปฏิบติ แสดงผลงานเป็น output / outcome / Ultimate outcome

C/S (Check/Study) : ประเมินผล ระบุผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้รับ หรือระบุผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุสาเหตุ)
ระบุแนวทางปรับปรุงใหม่ในรอบเวลาต่อไป หรือยุบเลิก

A (Action) : ระบุแนวทางการปรับปรุงผลงานใหม่ จัดท ามาตรฐานใหม่ตามหลักการปรับปรุงคุณภาพด้วยวงล้อ PDSA

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย

ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ปฏิบัติงาน ติดตาม วัดและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

23
23



นิยามค าศัพท์

D-SAP :  หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามแผน ประกอบด้วย คณะ ส านัก 
สถาบัน กอง ผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

S-APD : หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินโดยรับผิดชอบดัชนีช้ีวัด ประกอบด้วย ส านัก สถาบัน กอง เพื่อรวบรวมผลและประเมินผลเบื้องต้นและน าเสนอมหาวิทยาลัย
A-PDS : หน่วยงานจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (รวบรวม วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงาน)
P-DSA : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ด้วยระบบวงล้อคุณภาพ (PDSA) ขับเคลื่อนให้มีประสิทธภิาพสูงขึ้น

หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนา
(D-SAP) 

ได้แก่ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานวิเคราะห์และประเมนิผล 
(S-APD) 

ได้แก่ ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น กองบริหารงานบคุคล

P-03-06 หน่วยงานประเมินผลและรายงาน 
(A-PDS) 

ได้แก่  กองนโยบายและแผน

P-03-07

ไตรศาสตร์ด้านคณุภาพ (Triple role)

KPI KPI

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย24 24



TQM
ระบบมาตรฐานใหม่
ในการท างาน

QM

QA

TQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSA
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หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนา
(D-SAP) 

ได้แก่ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล (S-APD) 

ได้แก่ ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น กองบริหารงานบุคคล

P-03-06

ไตรศาสตร์ด้านคณุภาพ (Triple role)

KPI

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย

ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่มีการปฏิบตัิงาน ให้มีการตดิตามผลการด าเนินงาน ก ากับดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
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กรอกข้อมูล รายละอียดของ
หน่วยงาน
หน่วยงานปฏิบัติและพัฒนา 
(D-SAP)
หน่วยงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล (S-APD)

ส่วนที่ 1 กรอกดัชนีช้ีวัดทั้งหมด
ทีห่น่วยงานรับค่าเป้าหมาย 
โดยระบุรายละเอียดต่างๆ 

ส่วนที่ 2 บันทึกผลประเมิน
ผลการด าเนินงานของดัชนีช้ีวัด

3.1 กรอกรายการ
เอกสารหลักฐานแนบ

ส่วนที่ 3 บันทึก
รายละเอียดเอกสาร
หลักฐานแนบประกอบ 

3.2 ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
โดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 4  ผู้บริหาร
หน่วยงานลงนาม
รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบ P-03-06

ผู้บริหารทุกหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงาน ให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ก ากับดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี

ด้านหน้า
ด้านหลัง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย27 27



หน่วยงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล (S-APD) 

ได้แก่ ส านัก/สถาบัน/กอง
เช่น กองบริหารงานบุคคล

หน่วยงานประเมินผลและ
รายงาน (A-PDS) 

ได้แก่  กองนโยบายและแผน

P-03-07

ไตรศาสตร์ด้านคณุภาพ (Triple role)

KPI

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย

ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่มีการปฏิบตัิงาน ให้มีการตดิตามผลการด าเนินงาน ก ากับดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
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กรอกข้อมูล รายละอียดของหน่วยงาน
หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินผล (S-APD)
หน่วยงานประเมินและรายงาน (A-PDS)

ส่วนที่ 1 กรอกดัชนีชี้วัดทั้งหมด
ทีห่น่วยงานรับค่าเป้าหมาย 
โดยระบุรายละเอียดต่างๆ 

ส่วนที่ 2 บันทึกผลประเมิน
ผลการด าเนินงานของดัชนีช้ีวัด

3.1 กรอกรายการเอกสารหลักฐานแนบ

ส่วนท่ี 3 บันทึกรายละเอียด
เอกสารหลักฐานแนบประกอบ 

3.2 ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบ

ส่วนที่ 4  ผู้บริหารหน่วยงาน
ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบ P-03-07

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มอบนโยบาย

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ผู้บริหารทุกหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงาน ให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ก ากับดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
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ตัวอย่างการ
กรอกแบบรายงาน 

P-03-06
กรอกชื่อหน่วยงานปฏิบัติ (D-SAP) และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดัชนชี้วัด (S-APD)

ส่วนที่ 1 กรอกดัชนีชี้วัดทั้งหมด
ทีห่น่วยงานรับค่าเป้าหมาย 
โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนิน เทียบค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง

ส่วนที่ 2 บันทึกผลประเมิน
ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด
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ตัวอย่างการกรอก
แบบรายงาน 
P-03-06

ส่วนที่ 3 บันทึกรายละเอียด
เอกสารหลักฐานแนบประกอบ 

3.1 รายการเอกสารหลักฐานแนบ

3.2 ตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยหัวหน้างาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 4 ผู้บริหารหน่วยงาน
ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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ตัวอย่างการกรอก
แบบรายงาน
P-03-07

กรอกชื่อหน่วยงานรับผิดชอบดัชนชี้วัด (S-APD) 
และหน่วยงานประเมินผลและรายงาน (A-PDS)

ส่วนที่ 1 กรอกดัชนีชี้วัดทั้งหมด
ท่ีหน่วยงานรับค่าเป้าหมาย 
โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนิน เทียบค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง

ส่วนที่ 2 บันทึกผลประเมิน
ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด
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ตัวอย่างการกรอก
แบบรายงาน 
P-03-07

ส่วนที่ 3 บันทึกรายละเอียด
เอกสารหลักฐานแนบประกอบ 

3.1 รายการเอกสารหลักฐานแนบ

3.2 ตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยหัวหน้า
งานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 4 ผู้บริหารหน่วยงาน
ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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34

องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
ระบบริหารการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562



เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
3535



เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)
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ระบบงบประมาณ 4 ด้าน ความท้าทายในการพัฒนา RMUTP 3737



RMUTP Innovation : Excitement Needs (หลักสูตร บัณฑิต ศิษย์เก่า)
3838



ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
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วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
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ค่านิยมหลัก 
(Core Values)

เป้าหมายสูงสุด 
(Ultimate Goal)
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อัตลักษณ์ 
(Identity)

เอกลักษณ์ 
(Uniqueness)

44



สุภาษิตสากล

45



ค าอธิบาย
ปณิธาน

ปณิธาน 
(Determination)

R : Responsibility ความรับผิดชอบ
M : Mastery ความเชี่ยวชาญ
U : Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
T : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
P : Personal Integrity มีคุณธรรม 

Responsibility หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
Mastery หมายถึง มีคุณภาพในระดับเป็นที่พึ่งของสังคม 
Unity หมายถึง การท างานเป็นทีม 
Technology หมายถึง คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์

สร้างนวัตกรรม เพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม
Personal Integrity หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา

จิตสาธารณะ มีธรรมาภบิาล 
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RMUTP Retreat 2018

วันท่ี 3 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน 
วิทยากร
1. ดร.ดวงตา ตันโช
2. นายกัมปนาท ดาวเรือง 
3. นางรัชนี เจริญนาค 
ได้แผนการพัฒนาโครงการ กิจกรรม ตามกรอบการ
บริหารงบประมาณภาครัฐ ของ สงป.

วันท่ี 8 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 68 คน
วิทยากร 
1.นางสาววรวรรณ พลิคามิน
2.นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
บุคลากรได้รับแนวทางพัฒนาโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสภาพัฒฯ

วันท่ี 17 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 78 คน
วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ได้แผนการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ือความเป็น
ผู้น าด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สอดคล้องแผนการศึกษาชาติ

วันท่ี 24 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 35 คน 
วิทยากร
1. นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์
ได้กรอบการท างาน การเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ ปี 60
ตามกรอบการท างานของกรมบัญชีกลาง

วันท่ี 14 มิ.ย. 61 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน
วิทยากร 
1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
2. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ 
3. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์  
4. นางชลธชิา เดชะชาติ 
5. นายประยุทธ ตั้งสงบ 
น าไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามยุทธศาสตร์ชาติ

- ผอ.ส านักงบประมาณ
- ผู้บริหาร WHA 
- มีจ านวน 1,000 บริษัท
- ผู้บริหาร HUAWEI
- ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)
- อธิการบดี มทร.พระนคร

พร้อมกับบุคลากร

Suppliers
(QP)

- อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมบุคลากร
- ผอ.ส านักงบประมาณ
- ผู้บริหาร WHA 

มีจ านวน 1,000 บริษัท
- ผู้บริหาร HUAWEI
- ผู้บริหาร 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

Processor
(QI)

- ผู้บริหาร WHA 
มีจ านวน 1,000 บริษัท

- ผู้บริหาร 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

- ผู้บริหาร HUAWEI
- ผอ.ส านักงบประมาณ
- อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมบุคลากร

Customers
(QC)

KPI KPI
TQM=
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สงป. สภาพัฒฯ
ประธาน ทปอ. แห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง ก. การคลัง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มทร.พระนคร



RMUTP
Retreat 
2017

RMUTP
Retreat 
2016

Krungsri River Hotel
Ayutthaya

Felix River Kwai Resort
Kanchanaburi

ผลประชาพิจารณ์ เห็นด้วยเฉลี่ย 92.66% = รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (ยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี)

“บุลากรทุกคนมีสว่นร่วม” เสนอความคิดเห็นในการพัฒนา มทร.พระนคร (Bottom-Up)
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Implement

-กิจกรรม 5 ส 
-สร้างนิสัยคุณภาพแห่งงาน

"มีนิสัยแห่งคุณภาพ" เป็น "คุณภาพแห่งงาน"

-คุณภาพชีวิตทีด่ี 
ส่งเสริมบุคลากรท างานด้วยความปลอดภัย

ปฏิบัติเป็นเลิศ เป็นที่พึ่งของสังคม

Total Quality Management(TQM) 
RMUTPTQM = (BSC x Quality Trilogy x KANO Model) x PDSAแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
แผนพัฒนา มทร.พระนคร
ฉบับที่ 12 (2560 – 2564)

- 37 KPI
- ระบบงบประมาณ    
พ.ศ. 2562-64
-การติดตามผล
-การประเมินผล
-รายงานผลปฏิบัติราชการ 
-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบ P-D-S-A

SWOT
จุดแข็ง 8
จุดอ่อน 22
โอกาส 7

ภัยคุกคาม 9

SWOT
จุดแข็ง 4

จุดอ่อน 17
โอกาส 9

ภัยคุกคาม 10

VISION

สะสาง สะดวก สะอาดสะอาด

Tows 
Matrix

สะดวกสะดวก สะสาง สะอาด

รอ
บก

าร
พัฒ

นา
 

P-
D-

S-
A

3-
12

 เดื
อน

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม

ปรับปรุง/มาตรฐานใหม่

Implement

ระบบติดตามผลคุณภาพ
อย่างเต็มรูปแบบ

ระบบติดตามผลคุณภาพ
แห่งงาน

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.พ.ศ.2559 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย.2560 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.พ.ศ.2562
1 ต.ค.2558

ธ.ค.2560 31 พ.ค.2561

ส.สร้างนิสัย
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Dependent 
Origination

Quality 
Improvement

RMUTP



ขอขอบคุณ


