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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

 

 
ชื่อโปรแกรม   KKAERT01     แฟมหนวยนับของผลผลิต 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดหนวยนับของผลผลิต 
  

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสหนวยนับ รหัสหนวยนับของผลผลิต 
รายละเอียด รายละเอียดของหนวยนับของผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมหนวยนับของผลผลิต

Manpower
รหัสหนวยนับ

Baht
Project

รายละเอียด
คน
บาท
โครงการ
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ชื่อโปรแกรม             KKAERT02  แฟมมาตรการ/มาตรฐาน 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดมาตรการ/มาตรฐาน ตามยุทธศาสตรของทางมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสมาตรการ รหัสมาตรการ/มาตรฐาน 
ช่ือมาตรการ/มาตรฐาน รายละเอียดมาตรการ/มาตรฐาน 
มาตรการหลัก รหัสมาตรการ/มาตรฐานหลักที่เกี่ยวของกับมาตรการ/มาตรฐานยอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมมาตรการ/มาตรฐาน

STG01
รหสัมาตรการ

STG02
STG03
STG04

ชือ่มาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานหลกั

STG01
STG01
STG01

สรางมหาวทิยาลยัใหเขมแขง็
ปฎริปูโครงสรางองคกร ระบบบรหิารจดัการ ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล
พัฒนาระบบการประกนัคณุภาพและระบบประเมนิผลของมหาวทิยาลยั
พัฒนาการจดัการการศกึษาโดยเนนการขยายระดบับณัฑติศกึษาเพือ่พัฒนาความเขมแข็ง
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ชื่อโปรแกรม             KKAERT03     แฟมประเภทตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดประเภทของตัวชี้วัด 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสตัวบงช้ี รหัสตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด รายละเอียดของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
กลุมตัวช้ีวัด ประเภทกลุมของตัวช้ีวัด เชน เชิงปริมาณ, เชิงเวลา, เชิงคุณภาพ, เชิงตนทุน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมตวับงช้ี/ตวัชีวั้ด

KPI01
รหสัตวับงชี้

KPI02
KPI03
KPI04

ชือ่ตวับงชี/้ตวัช้ีวัด กลุมตวัชีวั้ด
สัดสวนนักศึกษา ป.ตร ีตอ ระดับบณัฑิตศกึษา
สัดสวนนักศึกษาป.ตรี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอวิทยาศาสตรสุขภาพตอมนษุยและสงัคมศาสตร
สัดสวนหลกัสูตร ระดบัป.ตร ี: ป.โท : ป.เอก
สัดสวนวฒุกิารศึกษา  ระดับป.ตรี : ป.โท : ป.เอก

เชงิคุณภาพ
เชงิเวลา
เชงิปรมิาณ

 เช ิงต นท ุน
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ชื่อโปรแกรม           KKAERT04     แฟมรายการผลผลิต 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดรายการผลผลิต 
  
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสผลผลิต รหัสผลผลิต 
รายละเอียด รายละเอียดรายการผลผลิต 
หนวยนับ หนวยนับของรายการผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมผลผลิต

QN001
รหัสผลผลิต รายละเอียด

จํานวนผูเขารวมโครงการ
TM001 ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา
CT001 คาใชจายของโครงการตอจํานวนผูเขารวมโครงการ
QL001 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

หนวยนับ
คน
วัน
คน
คน
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ชื่อโปรแกรม          KKAERT05        แฟมความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรายละเอียดความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ/มาตรฐาน  
รหัสแผนงาน  
ช่ือแผนงานมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย

STG02

ปงบประมาณ

แผนงานของมหาวิทยาลัย

รหัสแผนงาน ช่ือแผนงานมหาวิทยาลัย

มาตรการ/มาตรฐาน ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2547

P01

P02

P03

P04

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แผนงานวิจัย
แผนงานบริหารวิชาการ
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 

 

 
ชื่อโปรแกรม            KKAEDT01     บันทึก/ปรับปรุงขอมูลตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงขอมูลตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ใหสอดคลองตามยุทธศาสตร โดยระบุ 
                                 มาตรฐาน-มาตรการทางมหาวิทยาลัย 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
รหัสตัวบงช้ี รหัสตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ลําดับ ลําดับรายการผลผลิต 
รหัสและชื่อผลผลิต รหัสและชื่อรายการผลผลิต 
ปริมาณขอมูล ปริมาณขอมูลของรายการผลผลิต แบงเปน 2 ประเภท คือ เปาหมาย และงานที่เกิดขึ้นจริง 
แหลงขอมูล รายละเอียดแหลงขอมูลของรายการผลผลิต 
 

 

บกึทกึ/ปรับปรุงขอมลูตวับงชี/้ตวัชีวั้ด

STG02ปงบประมาณ

กจิกรรม

รหสัตวับงช้ี ช่ือตวับงช้ี/ตวัช้ีวัด

KPI02
KPI03

รหสัและช่ือผลผลิต

KPI01

มาตรการ/มาตรฐาน

ปริมาณขอมูล
ลําดับ

1

4
3
2 120 100

300 250

5 4

2:3 1.7: 3

ปฎรูิปโครงสรางองคกร ระบบบรหิารจดัการ ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

สัดสวนนกัศกึษา ป.ตรี ตอ ระดบับณัฑิตศกึษา
สัดสวนนกัศกึษาป.ตรี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยตีอวทิยาศาสตรสุขภาพตอมนษุยและสังคมศาสตร
พัฒนาระบบการประกนัคณุภาพและระบบประเมนิผลของมหาวทิยาลัย

จํานวนนักศึกษา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

คุณวฒุิ
จํานวนบคุลากร สายก.,สาย ข.,สาย ค.
จํานวนหลักสูตร

แหลงขอมูล

สํานกัทะเบยีน ฯ

กองแผนงาน
กองการเจาหนาที่
บณัฑติวทิยาลัย

เปาหมาย จรงิ

PRD005

PRD008
PRD007
PRD006

2547

คน
หลกัสูตร
คน
วฒุิ
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บนัทกึการประเมนิผลผลติและงบประมาณ

งบประมาณของกจิกรรม ตวัชีว้ดัของกิจกรรม
เงนิงบประมาณ
รหสัหมวด รหสัแหลงเงนิ จายจริง

FSGOV 170,000.00

คาครุภัณฑ

เสนอของบ

250,000.00

อนุมัตงิบ

รายไดโครงการ/หลกัสตูรนี้

10025

ช่ือหมวด งบประมาณแผนดนิช่ือแหลงเงนิ

500,000.00 80,000.00

งบคงเหลอื

PROJ-470085-3 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตรกจิกรรม

คณะศลิปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

โครงการ/หลักสูตร

กองทนุสินทรัพยถาวรกองทนุ

2547ปงบประมาณ

4ปรับปรุงคร้ังที่
20/08/2546วันท่ีปรับปรงุ

ดําเนินงานสถานะ

บนัทกึการประเมนิผลผลติและงบประมาณ

PROJ-470085-3 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตรกจิกรรม

คณะศลิปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

รายไดโครงการ/หลักสตูร ตวัช้ีวัดของกิจกรรม

เงนิงบประมาณ
ช่ือหมวด จํานวนเงนิรายได

เงนิบริจาคและคาลงทะเบียน 15,000.00

15,000.00รวมรายไดโครงการ/หลักสูตรนี้

โครงการ/หลักสูตร

กองทนุสินทรัพยถาวรกองทนุ

งบประมาณของกจิกรรม

แผนรายได
400,000.00

400,000.00

2547ปงบประมาณ

4ปรับปรงุคร้ังที่
20/08/2546วันทีป่รบัปรงุ

ดําเนินงานสถานะ
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ชื่อโปรแกรม            KKAEDT02  : บันทึก การประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงการประเมินผลผลิตและงบประมาณในแตละโครงการ/หลักสูตร 
                                สําหรับใชในระบบติดตามประเมินผลงาน 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
โครงการ/หลักสูตร โครงการ/หลักสูตรที่ทําการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
กิจกรรม กิจกรรมที่ทําการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
คณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
กองทุน กองทุนที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
ปรับปรุงครั้งที่ จํานวนครั้งที่ทําการปรับปรุง 
วันที่ปรับปรุง วันที่ปรับปรุง 
สถานะ สถานะ การประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
งบประมาณของกิจกรรม  
รหัสหมวด รหัสหมวด 

บนัทกึการประเมนิผลผลิตและงบประมาณ

PROJ-470085-3 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจดัการศึกษาดานสังคมศาสตรกจิกรรม

คณะศลิปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

2547ปงบประมาณ

4ปรบัปรงุคร้ังท่ี
20/08/2546วันทีป่รับปรงุ

ดําเนินงานสถานะ

โครงการ/หลักสูตร

ตัวชีว้ดัของกิจกรรม

รายการผลผลติ หนวยนับ

งบประมาณของกจิกรรม

ปริมาณงานทีว่างแผน

30

งบประมาณทีว่างแผนลําดับ

1 วัน

ช่ือผลผลิต ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา

ช่ือตวับงช้ี/ตวัช้ีวัด ระยะเวลาในการดําเนินงานของดครงการ

รายไดโครงการ/หลกัสตูรน้ี

กองทนุสินทรพัยถาวรกองทนุ

TM001

งบประมาณทีใ่ชจรงิปรมิาณงานท่ีเกดิจริง

17
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ช่ือหมวด ช่ือหมวด 
รหัสแหลงเงิน รหัสแหลงเงินงบประมาณ 
ช่ือแหลงเงิน ช่ือแหลงเงินงบประมาณ 
เสนอของบ งบประมาณที่ไดขอเสนอ 
อนุมัติงบ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
จายจริง งบประมาณที่จายจริง 
งบคงเหลือ งบประมาณคงเหลือ 
รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้  
ช่ือหมวด ช่ือหมวด 
แผนรายได แผนรายไดโครงการ/หลักสูตร 
จํานวนเงินรายได จํานวนเงินรายไดโครงการ/หลักสูตร 
รวมรายไดโครงการ/หลักสูตร
นี้ 

รวมรายไดทั้งหมดของโครงการ/หลักสูตร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม  
ลําดับ ลําดับของรายการผลผลิต 
รายการผลผลิต รายการผลผลิต 
ช่ือผลผลิต ช่ือรายการผลผลิต 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของรายการผลผลิต 
ปริมาณงานที่วางแผน ปริมาณงานที่ทําการวางแผน 
ปริมาณงานที่เกิดจริง ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง 
หนวยนับ หนวยนับของปริมาณงาน 
งบประมาณที่วางแผน มูลคางบประมาณที่วางแผน 
งบประมาณที่ไดจริง มูลคางบประมาณที่เกิดขึ้นจริง 
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ชื่อโปรแกรม            KKAEPC01     ดึงขอมูลเพื่อมาทําการประเมินผลงาน ตามคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค เพื่อดึงขอมูลที่เกี่ยวของตามแหลงขอมูลที่ไดระบุมาทําการวิเคราะหประเมินผลงาน 

ตามคณะ/หนวยงาน โดยเงื่อนไขจะตองกําหนดกอนที่โปรแกรม KKAEDT01 บันทึก/
ปรับปรุงขอมูลตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการดึงขอมูล 
คณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานที่ตองการดึงขอมูล 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
จากตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
จากผลผลิต ผลผลิตเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงผลผลิต ผลผลิตสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
 
 

ดึงขอมูลเพื่อมาทําการประเมิน KPI  คณะหนวยงาน

2547ปงบประมาณ

5100คณะ/หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

KPI03

คณะ/หนวยงานKPI01จาก    ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี ตอ ระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย

ดึงขอมูล ออก

ถึง    ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด

STG02ถึง     มาตรการ/มาตรฐาน

คณะศิลปกรรมศาสตร

ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

STG01จาก    มาตรการ/มาตรฐาน สรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง

คณะ/หนวยงาน

PRD008

คณะ/หนวยงานPRD005จาก    ผลผลิต จํานวนนักศึกษา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิถึง     ผลผลิต
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ชื่อโปรแกรม            KKAEPC02  : รายการคัดลอกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประจําป 
วัตถุประสงค เพื่อคัดลอกรายการแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประจําป 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
จากปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการคัดลอก 
คัดลอกไป ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการถูกคัดลอก 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการคัดลอก 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการคัดลอก 
คัดลอกมาตรการ/มาตรฐานทั้งหมด สถานะมาตรการ/มาตรฐานวาตองการคัดลอกทั้งหมดหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการคัดลอกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประจําป

 2547จาก           ปงบประมาณ

 คัดลอกมาตรการ/มาตรฐาน ท้ังหมด

คัดลอก ออก

คัดลอกไป    ปงบประมาณ 2548

STG02ถึง     มาตรการ/มาตรฐาน ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

STG01จาก    มาตรการ/มาตรฐาน สรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง
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ชื่อโปรแกรม           KKAEQY01   สอบถามการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค เพื่อสอบถามขอมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธศาสตร 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการสอบถาม 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการสอบถาม 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการสอบถาม 
สอบถามมาตรการ/มาตรฐานทั้งหมด สถานะมาตรการ/มาตรฐานวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 
มาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ขอมูล ขอมูล 
หนวยนับ หนวยนับ 
ปริมาณแผน ปริมาณแผนจากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
ปริมาณจริง ปริมาณจริงจากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
Efficiency คา Efficiency จากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
แหลงขอมูล แหลงขอมูล 
 

สอบถามการประเมนิตามแผนยุทธศาสตร

2547ปงบประมาณ

KPI1005

KPI1005

 สอบถามมาตรการ/มาตรฐานทัง้หมด

สรางมหาวทิยาลยัใหเข็มแขง็

สรางมหาวทิยาลยัใหเข็มแขง็

จาก มาตรการ-มาตรฐาน

มาตรการ/มาตรฐาน ตัวบงชี/้ตัวชีวั้ด หนวยนับ ปรมืาณจรงิ

สรางมหาวทิยาลยัใหเขม็แขง็ สัดสวนนกัศกึษาป.ตรี/ระดบับัณฑติศกึษา จาํนวนนกัศกึษาป.ตรี คน 1,050

ขอมูล

1,200

ปริมาณแผน

ถงึ  มาตรการ/มาตราฐาน

สํานักทะเบยีน

Efficiency%

87.50

แหลงขอมูล


