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การประเมนิผลดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คํานํา 

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ .ศ. 2552-2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ ไดแสดงผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด ภายใตพันธกิจหลัก 4 ดาน ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร 9 กลยุทธ และ 53 มาตรการ 
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติโดยการจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ท่ีมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบ การกํากับ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนด ทํา
ใหสามารถบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จของการบริหารจัดการท่ีดีท้ังนี้จากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนขององคกร รายงานประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2554 

สวนท่ี 3 ผลการใชจายเงินงบประมาณ 

ผลจากการรายงานครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทาง/ทบทวนเปาหมาย
การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในปตอไป 

 กองนโยบายและแผน 
พฤศจิกายน 2554 
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สารบญั 
  หนา 
คํานํา   
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

สวนท่ี 1    แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1 

 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) 1 
 • แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 3 

สวนท่ี 2    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

15 

 • ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจ 15 
 • ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 9 กลยุทธ 20 

สวนท่ี 3    ผลการใชจายเงินงบประมาณ 63 
 • งบประมาณแผนดิน 63 
 • งบประมาณเงินรายได 66 
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สารบญัตาราง 

ตารางแสดง หนา 
 

• งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับจําแนกตามผลผลิต และประเภทงบประมาณ 4 
• งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับจําแนกตามกลยุทธ และประเภทงบประมาณ 5 
• ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 6 
• ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามกลยุทยการบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 9 
• สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณตามพันธกิจประจําป พ.ศ. 2554 16 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกเปนรายตัวชี้วัด 17 
• สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณตามพันธกิจประจําป พ.ศ. 2554 20 
• ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกตามกลยุทธ และประเภทของ

งบประมาณ 
21 

• การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 9 กลยุทธ   
จําแนกเปนรายตัวชี้วัด 

22 

• การใชจายงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2554 จําแนกตามประเภทงบรายจาย 64 
• การการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2554 จําแนกตามผลผลิต 64 
• การเปรียบเทียบผลการใชจายงบประมาณแผนดินกับเปาหมายการเบิกจาย 65 
• การใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จาํแนกตามประเภทงบรายจาย 66 
• การใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามผลผลิต 66 
• การเปรียบเทียบผลการใชจายงบประมาณเงินรายไดกับเปาหมายการเบิกจาย 67 
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บทสรุปผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งรองอธิการบดีดานวางแผน
และพัฒนาคุณภาพไดรายงานสรุปใหท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณ
ท้ังสิ้นจํานวน 1,037,001,400  บาท เปนงบประมาณเงินแผนดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเปนเงิน 784,949,250 
บาท คิดเปนรอยละ 75.69 และงบประมาณเงินรายได 252,052,150 บาท คิดเปนรอยละ 24.31 ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ประเด็น คือประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทีมี่คุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตรที ่
3 สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

โดยภาพรวมผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พบวา มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนดในทุกประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยมีผลการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจในระดับผลผลิต 6 ผลผลิต ซ่ึงไดตั้งเปาหมายไว 46 ตัวชีว้ัด 
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 38 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 82.61 และมีการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท้ัง 9 กลยุทธ 53 มาตรการ 82 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย 
79 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 96.34 มีผลการใชจายเงินงบประมาณไปรวมทัง้สิน้ 825,792,580.43 บาท คิดเปน
รอยละ 80.41 จากเงินงบประมาณท่ีไดรับ โดยสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
(ผลลัพธและผลผลิต) จํานวน 18 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชีว้ัด คิดเปน รอยละ 55.56     
ไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเปน รอยละ 44.44 ไดแก 

1. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (แผน รอยละ79/ผล รอย
ละ 78.20) 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานสังคมศาสตร (แผน 1,705 คน/ผล 1,466 คน) 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยูดานสังคมศาสตร (แผน 4,165 คน/ผล 4,047 คน) 
4. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด   

(แผน รอยละ 95/ผล รอยละ 87.72) 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 1,981 คน/ผล 1,493 คน) 
6. จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 2,700 คน/ผล 2,684 คน) 
7. จํานวนนักศึกษาคงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผน 8,543 คน/ผล 8,252 คน) 
8. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด (แผน รอยละ 95/ผล รอยละ 78.19) 
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 ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว 5 กลยุทธ  
เปาหมาย/ตัวชี ้วัด จํานวน 64 ตัวชี ้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 62 ตัวชี ้วัด คิดเปนรอยละ 96.88         
ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ (แผน 1 หลักสูตร /ผล 0 หลักสูตร) 
2. พัฒนาคุณวุฒิ (แผน ผูสําเร็จการศึกษา 12 คน/ ผล 4 คน) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
(ผลลัพธและผลผลิต) จํานวน 14 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 

 ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว 2 กลยุทธ  
เปาหมาย/ตัวชี ้วัด จํานวน 12 ตัวชี ้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 11 ตัวชี ้วัด คิดเปนรอยละ 91.67         
ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (แผน 4 ชิ้น/ผล 1 ชิ้น) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง    
บูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
(ผลลัพธและผลผลิต) จํานวน 14 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 

 ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว 1 กลยุทธ  
เปาหมาย/ตัวชี้วัด จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 

 ในสวนของการใชจายเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการ      
เบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

1. งบประมาณแผนดิน  มีการเบิกจายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจํานวน 671,295,515.22 บาท 
(เงินกันเหลื่อมป 111,277,135.63 บาท) คิดเปนรอยละ 85.52 ของงบประมาณที่ไดรับหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
(784,949,250 บาท) ต่ํากวาแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด รอยละ 14.48 และต่าํกวาเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนดรอยละ 7.48 

โดยมีผลการเบิกจายงบลงทุนต่ําท่ีสุดคือ 123,611,949.13 บาท จากงบประมาณที่ไดรับ 
212,628,502.06 บาท คิดเปนรอยละ 58.14 มีรายการเบิกจายเงินและการกอหนี ้ผูกพันประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

- รายการครุภัณฑ จํานวน 18,643,872.37 บาท 
- รายการสิ่งกอสราง จํานวน 68,323,650.38 บาท 

2. งบประมาณเงินรายได  มีการเบิกจายเงินงบประมาณรวมทัง้สิ้นจํานวน 154,497,065.21 บาท 
คิดเปน รอยละ 63.83 ของงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร (242,052,150 บาท) ต่ํากวาแผนที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดรอยละ 36.17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) 
และ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ปรชัญา 

 สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

ปณิธาน 

 มุงม่ัน เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา
กําลงัคนใหมีคณุภาพคูคุณธรรม 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล 

พันธกจิ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแก ภาคการผลิตภาค
บริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ป ขางหนาตามแผนไดกําหนดยุทธศาสตรอยูบนหลักการทีจ่ะผลิต
และพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ดําเนินการศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาองคความรู ใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามรถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ ใหบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการใหคําปรึกษา แนะนํา ดําเนินการวิจัยและ
การทดสอบมาตรฐาน ตลอดจนสํารวจและฝกอบรม รวมท้ังถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม  เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี เพือ่ใหมหาวิทยาลัยเปน
ศูนยรวมของชุมชน โดยกําหนดเปาประสงค ของการดําเนินงานไว 5 เปาประสงค คือ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ 
3. ใหบรกิารวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึง
ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร ในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะประกอบไปดวยเปาประสงค กลยุทธ
หลัก มาตรการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย สําหรับโครงการ-กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ จะปรากฏใน
ตารางรายละเอียดของแผนซ่ึงระบุไวในภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ประกอบดวย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 9 กลยุทธหลัก 62 มาตรการ 42 ตัวชี้วัดสวนแผนจัดสรรประกอบดวย 98 
ตัวชี้วัดกลยุทธการบริหาร และมีโครงการรองรับการดําเนินงานใหไดผลสัมฤทธิใ์นทุกประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน 1,450 โครงการ-กิจกรรม ดังนี้ 

เปาประสงค กลยุทธหลัก มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

โครงการ-กิจกรรม 
แผนจัดสรร กลยุทธการบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

2 5 40 14 69 800 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2 2 12 14 17 318 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางและถายทอดองคความรูดานวทิยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

1 2 10 14 12 332 

 

 

วิสัยทัศน 

 
มหาวิทยาลัยชั้นนาํแหง

โลกอาชพี ผลิต
ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลย ี
สรางคุณคาสูสากล 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 
จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 
สรางและถายทอดองค
ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา

การที่ไดมาตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง 
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จากแผนบริหารราชการแผนดนิ สูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ/ผลกระทบ                    ผลลัพธ/ผลผลติ                    ผลผลติ กจิกรรม 
ทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทําขึน้ภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2552 – 2554) ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2553 วันท่ี 22 
ตุลาคม 2553 โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ  “มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล” มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยแปลงแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการ
ปฏิบัติดวยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ประเด็น ซ่ึงในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะประกอบไปดวย 
เปาประสงค  กลยุทธหลัก  มาตรการ  ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย  ผูรับผิดชอบ  และงบประมาณ ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ฉบับนี ้ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 9 กล
ยุทธหลัก 53 มาตรการ 46 ตัวชี้วัดแผนจัดสรร และ 82 ตัวชี้วัดกลยุทธการบริหาร และมีโครงการรองรับ
การดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 391 โครงการ ดังนี้ 

เปาประสงค กลยุทธหลัก มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ-กิจกรรม 
แผนจัดสรร กลยุทธการบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
2 5 38 18 64 196 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2 2 9 14 12 103 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

1 2 6 14 6 92 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2554 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 2552 - 2554 

แผนบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2552 - 2554 

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณสําหรับการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังสิ้น 999,584,650 บาท จําแนกเปนงบประมาณ แผนดิน 757,532,500 บาท 
และเงินรายได 242,052,150 บาท รายละเอียดของงบประมาณที่ไดรับจําแนกตามประเภทงบประมาณ 
และผลผลิตท่ีไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละผลผลิต กลยุทธ และพันธกิจ ท่ีเชื่อมโยงกัน 

ตารางแสดง งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับจําแนกตามผลผลิต และประเภทงบประมาณ 

เปาประสงค ผลผลิต 
งบประมาณทีไ่ดรับ 

แผนดิน รายได รวม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

733,045,200 239,154,950 972,200,150 

 ดานการเรียนการสอน    

1. จดัการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพ 

ผลผลติ : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานสงัคมศาสร 

140,037,600 60,514,050 200,551,650 
18.49% 25.00% 20.06% 

2. สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ 

ผลผลติ : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

593,007,600 178,640,900 771,648,500 
78.28% 73.80% 77.20% 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

9,330,200 937,800 10,268,000 

 ดานบริการวิชาการ    

1. ใหบริการวชิาการแก
สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลผลติ : ผลงานการ
ใหบริการวชิาการ 

5,500,000 491,800 5,991,800 
0.73% 0.20% 0.60% 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

2. เปนแหลงทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

ผลผลติ : ผลงานทํานุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

3,830,200 446,000 4,276,200 
0.51% 0.18% 0.43% 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรู
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได
มาตรฐาน 

15,157,100 1,959,400 17,116,500 

 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม    

1. สรางและถายทอดองค
ความรูเชิงบูรณาการเพื่อ
การแขงขันในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

ผลผลติ : ผลงานวจิัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลย ี

10,899,300 178,000 11,077,300 
1.44% 0.07% 1.11% 

ผลผลติ : ผลงานงิจัยเพื่อ
สรางองคความรู 

4,257,800 1,781,400 6,039,200 
0.56% 0.74% 0.60% 

รวมทั้งสิ้น 757,532,500 242,052,150 999,584,650 
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ตารางแสดง งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับจําแนกตามกลยุทธ และประเภทงบประมาณ 

เปาประสงค กลยุทธ 
งบประมาณทีไ่ดรับ 

แผนดิน รายได รวม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

733,015,200 238,854,950 971,870,150 

 ดานการเรียนการสอน    

3. จดัการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม ชุมชน 

1,532,300 833,200 2,365,500 
0.20% 0.34% 0.24% 

2. สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ
เฉพาะทาง 

292,941,500 22,696,190 315,637,690 
33.67% 9.38% 31.58% 

3. บริหารจดัการเชงิรุก 427,941,800 185,138,400 613,080,200 
56.49% 76.49% 61.33% 

4. สรางคนคุณภาพ
สูโลกอาชพี 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให
เปนทรัพยากรมนษุยที่มีคุณคา
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3,852,360 8,097,150 11,949,510 
0.51% 3.35% 1.20% 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทกุระดบั 

6,747,240 22,090,010 28,837,250 
0.89% 9.13% 2.88% 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

9,330,200 937,800 10,268,000 

 ดานบริการวิชาการ    

3. ใหบริการ
วชิาการแกสงัคมโดย
ยดึหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อ
สรางและพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5,500,000 491,800 5,991,800 
0.73% 0.20% 0.60% 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

4. เปนแหลงทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม 

2. สนับสนนุและสืบสานงานทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอม 

3,830,200 446,000 4,276,200 
0.51% 0.18% 1.71% 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรู
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

15,187,100 2,259,400 17,446,500 

 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม    

2. สรางและถายทอด
องคความรูเชิงบูรณา
การเพือ่การแขงขันใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1. พัฒนางานวิจัย/นวตักรรม/
สิ่งประดษิฐ เชิงบูรณาการ เพื่อ
ประโยชนเชิงพาณชิยทีไ่ด
มาตรฐานเพือ่การแข็งขันใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

15,157,100 1,959,400 17,116,500 
2.00% 0.81% 1.71% 

2. เผยแพรและถายทอดองค
ความรูสูความเปนเลิศ 

30,000 300,000 330,000 
0.00% 0.12% 0.03% 

รวมทั้งสิ้น 757,532,500 242,052,150 999,584,650 
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 กําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2554 ไดแก  
1. คาเปาหมายของตัวชี ้วัดตามแผนจัดสรรงบประมาณ 6 ผลผลิต จํานวน 46 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิต 28 ตัวชี้วัด 
2. คาเปาหมายตัวชี้วัดตามกลยุทธการบริหาร 53 มาตรการ จํานวน 82 ตัวชี้วัด 

โดยมีรายละเอียดคาเปาหมายของตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามแผนจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ดานการเรียนการสอน 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :   
1. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํตรงสาขา รอยละ 70 
2. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 79 
3. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํ ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 
รอยละ 71 

ระดับผลผลิต :   
4. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,554 
5. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 1,705 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 4,165 
7. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 96 
8. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95 
9. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 71,466,320 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :   
1. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํตรงสาขา รอยละ 70 
2. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 79 
3. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํ ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 
รอยละ 75 

ระดับผลผลิต :   
4. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,981 
5. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 2,700 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 8,543 
7. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 96 
8. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95 
9. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 374,773,930 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานบริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :   
1. ผูเขารับบริการนาํความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวชิาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก  

การบริการ 
รอยละ 77 

3. โครงการบริการวชิาการทีส่งเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  
ในเวลา 1 ป 

รอยละ 6 

ระดับผลผลิต :   
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกสงัคม โครงการ 58 
5. ความพงึพอใจของผูรบับริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 84 
6. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด รอยละ  91 
7. ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 5,991,800 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
ระดับผลลัพธ :   

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 39 
2. ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทาํนบุาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 
รอยละ 84 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ป 

โครงการ 30 

ระดับผลผลิต :   
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม โครงการ 45 
5. โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถุประสงคของโครงการ รอยละ 84 
6. โครงการ/กิจกรรม ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 91 
7. คาใชจายของการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรร 
บาท 4,276,200 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบรูณาการที่ได
มาตรฐาน 
 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :   
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ
โครงการ 7 

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณชิย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

โครงการ 7 

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 4 
ระดับผลผลิต :   

4. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 32 
5. จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการ 32 
6. โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 60 
7. คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 11,077,300 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :   
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ
โครงการ 7 

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณชิย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

โครงการ 7 

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 3 
ระดับผลผลิต :   

4. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 60 
5. จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการ 60 
6. โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 60 
7. คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 6,039,200 
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2. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามกลยุทยการบริหารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ดานการเรียนการสอน 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน 
มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1.1 พฒันาหลกัสตูรแบบบรูณาการ
สอดคลองกับความตองการของ
สงัคม/ชุมชน 

1. จํานวนหลักสูตรทีพ่ัฒนาและ
ปรับปรุงทีต่อบสนองความตองการ
ของสังคม 

หลักสูตร 24 

2. จํานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร 9 
1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมี
งานทาํและบัณฑิตที่จบการศึกษา 

3. จํานวนหลักสูรตอยอดใหแกผูมีงาน
ทําที่พัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตร 6 

1.3 สรางหลักสูตรนานาชาติเพือ่
กาวไปสูสากล 

4. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร 1 

1.4 พัฒนาหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศและ
ตางประเทศ 

5. จํานวนหลักสูตรที่รวมกับ
มหาวิทยาลยัในและตางประเทศ 

หลักสูตร 1 

1.5 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกร
ภารัฐและเอกชน 

6. จํานวนหลักสูตรทีพ่ัฒนารวมกับ
องคกรภาครัฐและเอกชน 

หลักสูตร 8 

1.6 จดัการเรียนการสอน            
E-Learning 

7. จํานวนสาขาวชิาที่จัดการเรียนการ
สอน   E-Learning 

สาขาวชิา 15 

8. นําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยมา
ใชในการจดัการเรียนการสอน 

หลักสูตร 7 

1.7 จัดระบบเทียบโอน
ประสบการณ 

9. จํานวนหลักสูตรที่ใชระบบเทยีบโอน
ประสบการณ 

หลักสูตร 5 

1.8 ประเมินผลหลักสูตรอยาง
ตอเนือ่ง 

10. จํานวนหลักสูตรทีไ่ดรับการประเมิน
อยางตอเนือ่ง 

หลักสูตร 46 

กลยุทธที่ 2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 1. จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
พฒันา 

หอง 15 

2. จํานวนหองปฏิบัติการมาตรฐาน
วิชาชีพดาน IT 

หอง 3 

2.2 พัฒนาระบบหองสมุด
อิเลก็ทรอนิกส  (e-library) 

3. จํานวนทรัพยากรหองสมุด
อิเลก็ทรอนกิส 

กิจกรรม 4 

2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช ICT 
เปนฐาน (ICT-Based Learning) 

4. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู โดยใช ICT เปนฐาน 

กิจกรรม 5 

2.4 จัดทําหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (IQF) 

5. จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดทํา สาขา 24 
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มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
2.5 พัฒนาการจัดการความรูโดยใช 
ICT เปนฐาน (ICT-Based 
Knowledge) 

6. จํานวนสาขาวชิาที่จัดทาํคลังความรู สาขา 7 
7. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน 
ระบบ 1 

2.6 เรงสงเสริมสหกิจศึกษาเต็ม
รูปแบบ 

8. จํานวนสาขาวชิาที่จัดสหกิจศึกษาใน
ประเทศ 

สาขา 31 

9. จํานวนสาขาวชิาที่จัดสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ 

สาขา 1 

2.7 พัฒนาระบบคุณภาพที่เนน
มาตรฐานสากล 

10. จํานวนระบบคุณภาพที่เนน
มาตรฐานสากลที่ไดรับการพัฒนา 

ระบบ 3 

กลยุทธที่ 3  บริหารจัดการเชิงรุก 
มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

3.1 สรางเครือขายฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. จํานวนมาตรฐานและระบบ
สถาปตยกรรมของระบบ ICT 

มาตรฐาน/
ระบบ 

2/5 

3.2 พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่        
พึงประสงค 

2. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพฒันา คน 286 
3. จํานวนโครงการพัฒนาผูบริหารที่

ไดรับการพัฒนา 
โครงการ 3 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการ
เปลี่ยนแปลง 

4. จาํนวนระบบทีร่องรับการทาํธรุกรรม
ทางอิเลก็ทรอนกิส 

ระบบ 1 

5. จํานวนระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการทางการศึกษาโดยใช 
ICT เปนฐาน  

ระบบ 2 

6. จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาสู
การเปลี่ยนแปลง 

ระบบ 5 

3.4 ประชาสัมพนัธเชิงรุก 7. จํานวนสื่อที่ใชประชาสัมพันธ สื่อ 36 
8. ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่ใช

เผยแพรเพื่อสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลยั 

ประเภท 44 

3.5 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดาน 
ICT เพือ่การบริหารจดัการและการ
ใหบริการทางการศึกษา 

9. จํานวนระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอกองคกรทีไ่ดรบัการพฒันา 

ระบบ 15 

10. จํานวนทรัพยากร ICT เพื่อการ
บริหารจดัการและการใหบริการทาง
การศึกษา 

ระบบ 4 

11. ระบบความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบ 2 

3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 12. จํานวนครั้งที่จะดําเนนิการแนะแนว คร้ัง 53 
3.7 หารายไดจากสนิทรัพยและ 
องคความรูที่บุคลากรมีอยู 

13. จํานวนรายไดที่คาดวาจะไดรับจาก
การบริหารทรัพยสนิ 

ลานบาท 1.22135 

3.8 พฒันาการบริหารจดัการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

14. จํานวนหนวยงานที่มีการบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 80 
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กลยุทธที่ 4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑติใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
4.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสู
โลกอาชีพ 

1. จาํนวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความพรอมของนักศึกษาสูโลก
อาชีพ 

โครงการ 24 

4.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ 2. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเปนเลิศของนักศึกษาทาง
วิชาชีพ 

โครงการ 6 

4.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อการสรางบัณฑิตใหเปนคน  
อยางสมบูรณ 

3. จาํนวนโครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสราง
บัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ 

โครงการ 10 

4.4 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก
นกัศึกษา 

4. จํานวนโครงการเพื่อสรางเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา 

โครงการ 12 

4.5 แลกเปลีย่นนกัศึกษาระดบั
นานาชาต ิ

5. จํานวนนักศึกษาที่เขาโครงการ
แลกเปลีย่นนกัศึกษาในระดบั
นานาชาต ิ

คน 8 

4.6 ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/
สถานประกอบการทัง้ในและ
ตางประเทศ 

6. จํานวนสถานศึกษาที่ทาํความรวมมือ
ทางวชิาการในประเทศ 

แหง 5 

7. จํานวนสถานศึกษาที่ทาํความรวมมือ
ทางวชิาการในตางประเทศ 

แหง 1 

8. จํานวนสถานประกอบการทีท่ําความ
รวมมอืทางวชิาการในประเทศ 

แหง 123 

4.7 จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและ
ซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา 

9. จํานวนสาขาวชิาที่จะใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและ
ซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา 

สาขา 5 

10. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีความพรอมดาน ICT 

คน 60 

4.8 พฒันาองคกรนกัศึกษาให
เขมแข็ง 

11. จํานวนโครงการทีจ่ัดอบรมเพื่อ
พัฒนาองคกรนักศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง 

โครงการ 7 

4.9 จัดตั้งสมาคมศิษยเกาและชมุชน
สัมพันธระดบัคณะและระดบั
มหาวิทยาลยัฯ 

12. จํานวนศิษยเกาที่จะประสานความ
รวมมือ 

คน 207 

13. จาํนวนโครงการรวมระหวางศิษย
เกากับนกัศึกษา 

โครงการ 4 

14. จํานวนโครงการท่ีมีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 

โครงการ 5 
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กลยุทธที่ 5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

5.1 ปลูกจิตสํานึกการมสีวนรวมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อปลูก
จิตสํานึกการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

โครงการ 17 

2. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึก 

คน 998 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือการ
จัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบคุลากร 

3. จํานวนเครือขายที่ไดสรางความ
รวมมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากร 

เครือขาย 5 

5.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก
บุคลากร 

4. จาํนวนโครงการสรางเสริมสขุภาวะที่
ดีใหแกบุคลากร 

โครงการ 9 

5. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
สรางเสริมสุขภาวะที่ด ี

คน 673 

5.4 จัดทํา Training Roadmap 
สําหรับสายวิชาการ 

6. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการ 23 

7. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา 

คน 627 

8. จํานวนบุคลากรสายวชิาการที่ไดรับ
การพัฒนาดาน ICT 

คน 60 

5.5 จัดทํา Training Roadmap 
สาํหรับสายสนับสนุน 

9. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการ 14 

10. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา 

คน 528 

11. จํานวนผูบริหารมหาวิทยาลยัที่
ไดรับการพัฒนาดาน ICT 

คน 30 

12. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาดาน ICT 

คน 60 

5.6 พัฒนาความกาวหนาของ
บุคลากร 

13. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อ
พฒันาบคุลากรทกุระดบั 

โครงการ 12 

14. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
พฒันา  

คน 553 

15. พัฒนาคุณวุฒ ิ   
- ผูลาศึกษาตอ คน 25 
- ผูสําเร็จการศึกษา คน 12 
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มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
 16. พัฒนาตําแหนงวิชาการ   

- ผูเสนอขอกําหนดตาํแหนงทาง
วิชาการ 

คน 30 

- ผูไดรับการดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ 

คน 15 

- เสนอขอกําหนดตาํแหนงสงูข้ึน
(สายสนบัสนนุ)  

คน 6 

- ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน(สายสนับสนนุ) 

คน 6 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดานบริการวิชาการ 
กลยุทธที่ 6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพือ่
สงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพ
ใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ที่ไดรับการ
พัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิมและสราง
อาชพีใหม 

หลักสูตร 23 

2. จํานวนผูรับการอบรมตามหลักสูตรที่
ไดรับการพัฒนา 

คน 1,380 

3. มีงานบริการวชิาการ/วชิาชีพเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้ง
ถายทอดความรูและเทคโนโลยสีูชุมชน
อยางนอย 2 อาชีพ 1 ชุมชน 

อาชีพ/
ชุมชน 

14/8 

6.2 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพฒันา
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

4. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพทัง้ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

ชิ้น 4 

6.3 พัฒนาศูนยสารนิเทศและการ
บริการวิชาการ(e-Resource) 

5. จํานวนทรัพยากรของศูนยสารนิเทศ
และการบริการวชิาการ  

- พัฒนาระบบบริการฐานขอมูล
งานวิจัย 

 
 

เร่ือง 

 
 
1 

6.4 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการ
วิชาการ 

6. จํานวนศูนยภาษาเพื่อใหบริการ
วิชาการทีไ่ดรับการพฒันา 

ศูนย 1 

6.5 สรางเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการ รวมกับหนวยงาน
ภายนอกภาครัฐและเอกชนทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ 

7. จํานวนเครือขายความรวมมอืการ
บริการวิชาการภายนอกภาครัฐและ
เอกชนในประเทศที่เพิ่มข้ึน 

เครือขาย 7 

8. จํานวนแหลงใหบริการวชิาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

แหลง 4 
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 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ 7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
7.1 บรูณาการการจดักิจกรรมดาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมใหหลากหลายรวมกับ
ชุมชนอยางตอเนื่อง 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมที่มีการบูรณาการ
รวมกับชุมชน 

โครงการ 19 

7.2 สงเสริมการศึกษา การนาํ
เทคโนโลยผีสมผสานกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

2. จํานวนผลงานการศึกษาคนควา
ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมปิญญา
ทองถ่ิน 

ชิ้น 8 

7.3 บรูณาการการอนรุกัษ สงเสริม
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่แวดลอมในการจดัการศึกษาและ
การใหบริการวชิาการ 

3. จํานวนผลงานการบูรณาการการ
อนุรักษ สงเสริม และทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม ในการจดัการศึกษา
และการใหบริการวชิาการ 

ชิ้น 7 

7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 4. จํานวนผลงานการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

กิจกรรม/
ชิ้น 

7 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได
มาตรฐาน 
 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการเพ่ือประโยชนเชิงพาณชิยที่ได
มาตรฐานเพ่ือการแขงขันในระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
8.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและ
เอกชน 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่ทาํรวมกับภาครัฐ
และเอกชน 

เร่ือง 9 

8.2 สรางเครือขายการวจิยัแบบ
บูรณาการ 

2. จํานวนเครือขายการวิจัยทีบ่รูณาการ เครือขาย 2 

8.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3. จํานวนนักวิจัยทีไ่ดรับการพฒันา คน 100 
8.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 4. จํานวนนักวิจัยทีไ่ดรับการพฒันา คน 45 
8.5 พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ 5. จํานวนหนวยบมเพาะธุรกิจทีไ่ดรับ

การพฒันา 
หนวย 3 

8.6 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสนิทาง
ปญญา 

6. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับงานทรัพยสิน
ทางปญญา 

กิจกรรม 1 

กลยุทธที่ 9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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หลังจากที่ไดกําหนดแผนของการดําเนินงานของการบริหารจัดการและถายทอดสูการปฏิบัติ ดวย
การตั้งคาเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จไวตามขอมูลรายละเอียดของสวนท่ี 1 แลว เมือ่ดําเนินการและ
ติดตามผลตามกระบวนการแลว จะไดผลสรุปดังขอมูลรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณตามพันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณ
ตามพันธกิจ 4 ดาน คือ ดานการเรยีนการสอน ดานบรกิารวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานวิจัย
สิง่ประดิษฐนวัตกรรม โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบและ
อนุมัติใหเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี
3/2553 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2553  

จากกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 -2554) มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันท่ี 
22 ตุลาคม 2553 โดยกําหนดวิสัยทัศนเปน “มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเช่ียวชาญเทคโนโลยี 
สรางคุณคาสูสากล” ประกอบดวย  3 ประเด็นยุทธศาสตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 เปาประสงค 
และภายใตประเด็นยุทธศาสตรไดจัดเปนแผนปฏิบัติการในลักษณะเชิงบูรณาการเปน กลยุทธหลัก มาตรการ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาของการดําเนินงานของโครงการตางๆ เปนกรอบของการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหไดผลสําเร็จเปนรูปธรรม โดยมีผลของความสําเร็จในการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เม่ือเปรยีบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณตามพันธกิจประจําป พ.ศ. 2554 

ผลผลติ 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลเุปาหมาย      

(ตัวชี้วัด) 
การเบิกจายงบประมาณ 

(บาท) 
แผน ผล  (%) ไดรับ เบิกจายจริง (%) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  จดัการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีณุภาพ 
  ดานการเรียนการสอน       

1. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

9 5 55.56 200,551,650 161,376,166 80.47 

2. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9 5 55.56 771,648,500 690,376,877 89.47 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาสงัคมโดยยึดหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 

  ดานบริการวิชาการ       

3. ผลงานการใหบริการวิชาการ 7 7 100 5,991,800 5,928,182 98.94 

  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       

4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7 7 100 4,276,200 4,074,772 95.29 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชงิบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

  ดานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรม       

5. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด
เทคโนโลย ี

7 7 100 11,077,300 11,077,300 100 

6. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
 

7 7 100 6,039,200 5,738,204 95.02 

รวม 46 38 82.61 999,584,650 878,571,502 87.89 
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การบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดตามแผนจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกเปนรายตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ดานการเรียนการสอน 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํตรงสาขา รอยละ 70 84.86  

2. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 79 78.20  

3. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํ ศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 71 96.77  

ระดับผลผลติ :     
4. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,554 1,566  

5. จํานวนนักศึกษาเขาใหม คน 1,705 1,466  

6. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 4,165 4,047  

7. ผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 96 100  

8. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95 87.72  

9. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 71,466,320 47,709,400  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํตรงสาขา รอยละ 70 88.34  

2. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 79 79.31  

3. ผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํ ศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 75 79.92  

ระดับผลผลิต :     
4. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา คน 1,981 1,493  

5. จํานวนนกัศึกษาเขาใหม คน 2,700 2,684  

6. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 8,543 8,252  

7. ผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 96 100  

8. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95 78.19  

9. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 374,773,930 305,886,000  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานบริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. ผูเขารับบริการนาํความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 90.62  

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวชิาการและวิชาชีพ 
ตอประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 77 89.50  

3. โครงการบริการวชิาการทีส่งเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ  ในเวลา 1 ป 

รอยละ 6 27  

ระดับผลผลิต :     
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกสงัคม โครงการ 58 59  

5. ความพงึพอใจของผูรบับริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 84 90.39  

6. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 91 100  

7. ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

บาท 5,991,800 5,998,300  

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 39 45  

2. ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน
ของการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 84 90.01  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป 

โครงการ 30 45  

ระดับผลผลิต :     
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม โครงการ 45 45  

5. โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถุประสงคของโครงการ รอยละ 84 94.62  

6. โครงการ/กิจกรรม ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 91 100  

7. คาใชจายของการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

บาท 4,276,200 2,107,900  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเชิงบรูณาการที่ได
มาตรฐาน 
 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
โครงการ 7 51  

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณชิย/ประโยชนตอสงัคม ชุมชน 

โครงการ 7 7  

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา 1 ป 

โครงการ 4 7  

ระดับผลผลิต :     
4. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 32 32  

5. จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการ 32 32  

6. โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 60 74.72  

7. คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 11,077,300 11,077,300  

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับผลลัพธ :     
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
โครงการ 7 76  

2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณชิย/ประโยชนตอสงัคม ชุมชน 

โครงการ 7 7  

3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา 1 ป 

โครงการ 3 7  

ระดับผลผลิต :     
4. จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 60 60  

5. จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการ 60 60  

6. โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 60 81.41  

7. คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 6,039,200 3,030,200  
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 ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 9 กลยุทธ 

 จากนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ไดกําหนดกลยุทธของการดําเนินการ ในรอบป พ.ศ. 
2554 ไว 9 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการของหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหได
ผลสําเร็จตามเปาหมายทีกํ่าหนด โดยมีผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามกลยุทธของอธิการบดี เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณตามพันธกิจประจําป พ.ศ. 2554 

กลยุทธ 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลเุปาหมาย      

(ตัวชี้วัด) 
การเบิกจายงบประมาณ 

(บาท) 
แผน ผล  (%) ไดรับ เบิกจายจริง (%) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จดัการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีณุภาพ 

64 62 96.88 971,870,150 851,429,310 
 

87.61 

 ดานการเรียนการสอน       

1. พัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชน 

10 9 90.00 2,365,500 2,010,830 85.00 

2. สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 10 10 100 315,637,690 306,350,900 97.06 
3. บริหารจดัการเชิงรุก 14 14 100 613,080,200 511,840,760 83.49 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปน

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

14 14 100 11,949,510 10,457,180 87.51 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ 

16 15 93.75 28,837,250 20,769,640 72.02 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสงัคมโดยยึด
หลกัเศรษฐกจิพอเพียง 

12 11 91.67 10,268,000 10,002,980 
 

97.42 

 ดานบริการวิชาการ       

6. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางและ
พัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

8 7 87.50 5,991,800 5,928,200 98.94 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       

7. สนับสนุนและสบืสานงานทํานุบาํรงุ
ศิลปวัฒนธรรมและรกัษาสิง่แวดลอม 

4 4 100 4,276,200 4,074,780 95.29 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางและถายทอด
องคความรูดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
เชงิบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

6 6 100 17,446,500 17,139,310 
 

98.24 

 ดานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรม       

8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 
เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชยท่ี
ไดมาตรฐานเพ่ือการแข็งขันในระดับชาติ
และระดบันานาชาต ิ

6 6 100 17,116,500 16,815,510 98.24 

9. เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความ
เปนเลศิ 

- - - 330,000 323,800 98.12 

รวมท้ังสิ้น 82 79 96.34 999,584,650 878,571,600 87.89 
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ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกตามกลยุทธ และประเภทของงบประมาณ 

กลยุทธ 
ผลการใชจายงบประมาณ (บาท) 

เงินงบประมาณ เงินรายได รวม 
ไดรบั จายจริง ไดรับ จายจริง ไดรับ จายจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

733,015,200 733,015,200 238,854,950 118,414,110 971,870,150 851,429,310 

 ดานการเรียนการสอน 
1. พัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม ชุมชน 

1,532,300 1,532,300 833,200 478,530 2,365,500 2,010,830 

2. สรางความเขมแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

292,941,500 292,941,500 22,696,190 13,409,400 315,637,690 306,350,900 

3. บริหารจัดการเชิงรุก 427,941,800 427,941,800 185,138,400 83,898,960 613,080,200 511,840,760 
4. พัฒนานักศึกษาและ

บัณฑติใหเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณคา 

3,852,360 3,852,360 8,097,150 6,604,820 11,949,510 10,457,180 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ 

6,747,240 6,747,240 22,090,010 14,022,400 28,837,250 20,769,640 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

9,330,200 9,330,200 937,800 672,780 10,268,000 10,002,980 

 ดานบริการวิชาการ 
6. ใหบรกิารวิชาการแกสงัคม 

เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,500,000 5,500,000 491,800 428,200 5,991,800 5,928,200 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. สนับสนุนและสืบสานงาน

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
แลรักษาส่ิงแวดลอม 

3,830,200 3,830,200 446,000 244,580 4,276,200 4,074,780 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางและถายทอดองค
ความรูดานวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยี เชิงบูรณาการท่ี
ไดมาตรฐาน 

15,187,100 15,187,100 2,259,400 1,952,210 17,446,500 17,139,310 

 ดานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรม 

8. พัฒนางานวิจยั/นวัตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ เชิงบูรณาการ 
เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 

15,157,100 15,157,100 1,959,400 1,658,410 17,116,500 16,815,510 

9. เผยแพรและถายทอดองค
ความรูสูความเปนเลิศ 

30,000 30,000 300,000 293,800 330,000 323,800 

รวมท้ังสิ้น 757,532,500 757,532,500 242,052,150 121,039,100 999,574,650 878,571,600 

รอยละ  100  50.01  87.89 
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 การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 9 กลยุทธ ประจําปพ.ศ. 2554 จําแนกเปนรายตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ดานการเรียนการสอน 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน (จํานวน 10 ตัวชี้วัด บรรลุ 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

1.1 พัฒนาหลักสูตรแบบ
บรูณาการสอดคลองกับ
ความตองการของสงัคม/
ชุมชน 

1. จํานวนหลักสูตรทีพ่ัฒนาและ
ปรับปรุงทีต่อบสนองความตองการ
ของสังคม(หลักสูตร) 

24 28  - จดัการศึกษาใน 91 สาขาวชิา 
• ต่ํากวาปริญญาตรี  11  สาขาวชิา 
• ปริญญาตรี  70  สาขาวชิา 
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 สาขาวิชา 
• ปริญญาโท 9 สาขาวชิา 

- นักศึกษาทั้งหมด 11,745 คน 

- ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ รอยละ 75.73 

- บัณฑิตมีงานทําตรงกับสาขาที่เรียน รอยละ 67.20 

- ปรับปรุงหลักสูตรจาํนวน 28 หลักสูตร 

2. จํานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
(หลักสูตร) 

9 13  - พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสัน้จาํนวน 13 หลักสูตร  
อาทิ  ระบบควบคุมอัตโนมตัิ  การออกแบบ Web 
Page  การประชาสมัพนัธเชงิรุก  การอบรมวิชาชีพใน
หลักสูตรการตัดเย็บ  การทําอาหาร  การทําขนมตางๆ  
การจัดดอกไม  ศิลปะงานประดษิฐ  การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอด
ใหแกผูมีงานทําและบัณฑิต
ทีจ่บการศึกษา 

3. จํานวนหลักสูรตอยอดใหแกผูมีงาน
ทําที่พัฒนาและปรับปรุง 
(หลักสูตร) 

6 6  - พัฒนาหลักสูตรตอยอด  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ใน 4  สาขาวชิา(เคร่ืองกล  ไฟฟา  อุตสาหการ  
อิเลกทรอนิกสและโทรคมนาคม) สําหรับผูที่จบ อส.บ. 
และ คอ.บ.   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขา
เทคโนโลยีเสื้อผา สาํหรับผูมีงานทํา (ความรวมมือกับ
โรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดชยัภูมิ)   หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม 

1.3 สรางหลักสูตร
นานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล 

4. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตร) 

1 -  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต  รับนักศึกษาจีนจากความรวมมือกับวิทยาลัย
หนานหนิง  ประเทศจีน 

- อยูระหวางการจัดทําหลักสตูร 2 ปริญญา (2+2) สาขา
ธุรกิจระหวางประเทศ  ภาค ภาษาอังกฤษ  กับ 
University of Applied Science Wurzburg – 
Schweinfurt, Germany. 

1.4 พัฒนาหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
และตางประเทศ 

5. จํานวนหลักสูตรที่รวมกับ
มหาวิทยาลยัในและตางประเทศ 
(หลักสูตร) 

1 1  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต  รับนักศึกษาจีนจากความรวมมือกับวิทยาลัย
หนานหนิง  ประเทศจีน 

- อยูระหวางการจัดทําหลักสตูร 2 ปริญญา (2+2) สาขา
ธุรกิจระหวางประเทศ  ภาค ภาษาอังกฤษ  กับ 
University of Applied Science Wurzburg – 
Schweinfurt, Germany. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

1.5 พัฒนาหลักสูตรรวมกับ
องคกรภารัฐและเอกชน 

6. จํานวนหลักสูตรทีพ่ัฒนารวมกับ
องคกรภาครัฐและเอกชน 
(หลักสูตร) 

8 8  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 2 หลักสูตร 
- หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางครุศาสตร

อุตสาหกรรม 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 1 หลักสูตร 
- หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร 1 หลักสูตร 
- โครงการพฒันาหลกัสตูรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

เทียบโอนประสบการณ 1 หลักสูตร 

1.6 จัดการเรียนการสอน            
E-Learning 

7. จํานวนสาขาวชิาที่จัดการเรียนการ
สอน E-Learning (สาขาวิชา) 

15 16  - จดัฝกอบรมบคุลากรในการผลติบทเรียน E – Learning 
- ผลิตบทเรียน E – Learning เสร็จสมบูรณพรอมใชงาน

จํานวน 22 รายวิชา   
- จดัการเรียนการสอนดวยบทเรียน E – Learning ใน  

16 สาขาวิชา  
- ผลิตบทเรียน E – Learning วิชาชีพระยะสัน้สําหรับ

บคุคลทั่วไป 
- ผลิตรายการโทรทัศนเพื่ออกอากาศทางสถานโีทรทัศน

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สศทท. 15 จํานวน   
47 เร่ือง 

- ผลิตสื่อ Video on Demand 10 ราวิชา 128 ตอน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 8. นําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัย
มาใชในการจดัการเรียนการสอน 
(หลักสูตร) 

7 7  - จดัทาํขอตกลงลขิสทิธกิารใชงานซอฟแวร
ระบบปฏิบัติการ Microsoft  แบบใชงานทั่วทั้ง
มหาวิทยาลยั  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไดทนัตอ
เทคโนโลย ี

- เพิ่มความเร็วการใชงานอินเตอรเน็ตในเครือขาย  
RMUTP Net 

- จดัฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํหรับ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 

- จัดทําเอกสารและหนงัสืออิเลกทรอนิกสเพื่อใชคนควา
และอางอิงกวา 9,000 เลม 

- จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรศูนยการเรียนรูดวยตนเองกวา 
1,000 เคร่ือง 

1.7 จัดระบบเทียบโอน
ประสบการณ 

9. จํานวนหลักสูตรที่ใชระบบเทยีบโอน
ประสบการณ (หลักสูตร) 

5 6  - พฒันาหลกัสตูรเทยีบโอนประสบการณหลกัสตูรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม 5 สาขาวชิา  

- โครงการพฒันาหลกัสตูรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

1.8 ประเมินผลหลักสูตร
อยางตอเนือ่ง 

10. จํานวนหลักสูตรทีไ่ดรับการ
ประเมินอยางตอเนื่อง (หลักสูตร) 

46 47  - มีการประเมินผลหลักสูตรจํานวน 47 หลักสูตร 
- ติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 
- นําผลมาพฒันาปรับปรุงหลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิTQF 
- ทําวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
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กลยุทธที่ 2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง (จํานวน 10 ตัวชี้วดั บรรลุ 10 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 100) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 1. จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
พฒันา (หอง) 

15 20  - พัฒนาหองปฏิบัติการการเรียนการสอนใน 7 คณะ
จํานวน 20 หอง 

2. จํานวนหองปฏิบัติการมาตรฐาน
วิชาชีพดาน IT (หอง) 

3 6  - หองปฏิบัติการมาตรฐานวชิาชีพ Microsoft 
Certified IT Professional 

- หองปฏิบัติการมาตรฐานวชิาชีพ JAVA Certified 
- หองปฏิบัติการมาตรฐานวชิาชีพ Advance 

Programming 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
- หองปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2.2 พัฒนาระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  (e-library) 

3. จํานวนทรัพยากรหองสมุด
อิเลก็ทรอนกิส (กิจกรรม) 

4 4  - พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัตโิดยพัฒนาระบบบนัทึก
รายการทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ดใหบริการ 

- ติดตั้งแผงวงจรคลื่นวิทยุ (RFID Tag) จํานวน 55,000 
ชดุเพือ่ปองกันการสญูหายของทรัพยากรสารสนเทศ 

- เผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากรโดยจัดทาํใหอยู
ในรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนกิสบรรจลุงฐานขอมลู 
Thailis  จํานวน 233 รายการ 

- จัดทําหนังสืออิเลกทรกนกิสใน RMUTP E-Book  
เพื่อใหบริการจํานวน 9,000 เลม 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช 
ICT เปนฐาน (ICT-Based 
Learning) 

4. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู โดยใช ICT เปนฐาน 
(กิจกรรม) 

5 5  - จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการเชาเพื่อใชในศูนยการ
เรียนรูดวยตนเองทั่วทั้งมหาวทิยาลัยจาํนวน 1,045 
เคร่ือง 

- พัฒนาระบบถายทาํโทรทัศนโดยจัดหากลองสตูดิโอและ
ชุดควบคุม และไมโครโฟนสตูดิโอไรสาย เพิ่มเติม 1 ชุด 

- จัดทําสื่ออิเลกทรอนิกส E – Learning จํานวน 22 
รายวิชา 

- จัดทําสื่อ Video on Demand จํานวน 10 รายวิชา  
จํานวน 128 ตอน 

- พัฒนาฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยจํานวน 11 ฐานขอมูล 

2.4 จัดทําหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
(IQF) 

5. จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดทํา (สาขา) 24 30  - จัดทําหลักสูตรจาํนวน 30 หลักสูตร 
- จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
- จดัอบรมเร่ืองแนวทางการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติใหกับคณาจารย 

- สงเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 5 คณะ นักศึกษา 648 
คน และดาํเนินการเตรียมความพรอมใน 3 คณะ 

2.5 พัฒนาการจัดการ
ความรูโดยใช ICT เปนฐาน 
(ICT-Based Knowledge) 

6. จํานวนสาขาวชิาที่จัดทาํคลังความรู 
(สาขา) 

7 21  - ทุกหนวยงานจัดทาํเว็บไซต KM ของหนวยงาน 
- จัดทําคลังความรูในระดบัสาขาวิชาจาํนวน 21 สาขา 
- ใหบุคลากรพัฒนา Web Blog รายบคุคล โดยใหการ

ฝกอบรม 
- ประสานความรวมมือเครือขายการเรียนรู 9 มทร. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 7. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน (ระบบ) 

1 1  - พัฒนาระบบคลังความรูของมหาวิทยาลัย 1 ระบบ  
ประกอบดวย  ฐานขอมูลทะเบยีนความรู  ฐานขอมูล
ความรู  KM Blog  เว็บไซตการจัดการความรู 

- มีคลังความรูใหสืบคนทางอินเตอรเน็ต จํานวน 845 
เร่ือง 

2.6 เรงสงเสริมสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบ 

8. จํานวนสาขาวชิาที่จัดสหกิจศึกษาใน
ประเทศ (สาขา) 

31 31  - สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 5 คณะ  31  สาขาวิชา  นัก
ศึกษาสหกิจ 648 คน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรฯ  คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  และคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

- เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจ 3 คณะ  
- เขารวมเปนคณะอนกุรรมการสหกิจศึกษาของเครือขาย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง   
- จัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ความรวมมือทางวชิาการกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ใหนกัศึกษาเขารับการฝกงานใน
บริษัทเสมือนกับเปนพนักงานจริง 

9. จํานวนสาขาวชิาที่จัดสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ (สาขา) 

1 1  - มีการดําเนินการประสานงานกับสายการบิน LTU และ
สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพื่อสงนักศึกษาเขารวมฝกปฏิบัติงานดาน
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

2.7 พัฒนาระบบคุณภาพที่
เนนมาตรฐานสากล 

10. จํานวนระบบคุณภาพที่เนน
มาตรฐานสากลที่ไดรับการพัฒนา 
(ระบบ) 

3 4  - ผลการประเมนิ ก.พ.ร. ป 2553 ไดคะแนน 3.6304 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

- ผลการประเมนิตนเอง SAR ป 2552 ไดคะแนน  2.68 
จากเต็ม 3.00 

- ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดน  1 ใน 6 แหงทั่ว
ประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ 

- ไดรับคัดเลือกจาก สกอ. ใหเปน 1 ใน 15 แหงของ
มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน  ใหเขาโครงการพฒันา
การศึกษาสูความเปนเลิศ Ed. PEX  

- กําลังขยายผลตอยอดอีก 8 คณะภายในป 54 -55 
- ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยโลก e-University  ของ  

Webometrics Ranking of World Universities  
รอบสองป 2011 ซึ่งมีจํานวนมหาวิทยาลยัและ
สถาบนัการศึกษาเขารับการจัดอันดับทั้งหมดประมาณ 
20,000 แหง  มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับ  
• World Rank  อยูอันดับ  2069 ของโลก 
• South East Asia Rank อยูที่อันดับ 75 ของเอเซยี

ตะวันออกเฉียงใต 
• Country Rank  อยูที่อันดับ  28  ของประเทศ 
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กลยุทธที่ 3  บริหารจัดการเชิงรุก (จํานวน 14 ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

3.1 สรางเครือขาย
ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. จํานวนมาตรฐานและระบบ
สถาปตยกรรมของระบบ ICT 
(มาตรฐาน/ระบบ) 

2/5 2/6  - พัฒนาโครงสรางและองคประกอบพื้นฐานของระบบ 
ICT โดยจัดทําระบบติดตั้งมาตรฐานฟอนตภาษาไทย  
พรอมจัดทําคูมือการใชงานเผยแพร 

- พัฒนาระบบปฏิบัติการมาตรฐานสําหรับเคร่ืองแมขาย 2 
ระบบ  และระบบปฏิบตักิารสาํหรับเคร่ืองลกูขาย 2 
ระบบ 

- มีมาตรฐานระบบการจัดการฐานขอมูล 2 ระบบ  คือ 
MySQL  และ  Microsoft SQL 

- พฒันาระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนกิส  และระบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน 

- พัฒนาระบบงาน ERP,  BPM,  HRM  ครอบคลมุงาน
ดานการบัญชี  การเงนิ  การเบกิจาย  การงบประมาณ  
และงานบุคลากร  

- พัฒนาระบบงาน BI เปนระบบการรายงานผลในงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.2 พัฒนาผูบริหารยุคใหม
ที่พึงประสงค 

2. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพฒันา 
(คน) 

286 286  - มีผูบริหารไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาในโครงการ
ตางๆ 286 คน 

- ปรับเปลีย่นระบบการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารทุกระดับ  โดยกําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติงานตามขอตกลงรวมกันหัวหนาหนวยงาน 13 
หนวยงานยอย 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 3. จํานวนโครงการพัฒนาผูบริหารที่
ไดรับการพฒันา (โครงการ) 

3 9  - ดําเนินโครงการพัฒนาผูบริหารจํานวน 9 โครงการใน
หนวยงานตางๆ  อาทิ  โครงการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบตังิาน  โครงการทบทวนกล
ยุทธกําหนดตัวชี้วัดและกําหนดคาเปาหมายตาม
ยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยั  โครงการอบรม
คอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร ฯลฯ 

3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานสูการ
เปลี่ยนแปลง 

4. จํานวนระบบที่รองรับการทํา
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส (ระบบ) 

1 1  - ทาํการจดทะเบยีนใบรับรองอิเลกทรอนกิส  
(*.rmutp.ac.th)  กับ Godaddy.com, Inc. 
Certificate Authority (CA)  ซึ่งเปนหนวยงานที่
ใหบริการออกใบรับรองแกผูใช 

- สรางความเขมแขงในการบริหารแบบธรรมาภิบาล  
ดวยหลักการมีสวนรวมในการบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน  
โดยทบทวนเปาหมายในการดําเนินงานของบุคลากรทุก
ระดับ พัฒนาตวัชี้วัดและเกณฑการวัดผลงานทีช่ัดเจน  
และมีการรายงานผลตอสภาฯ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาํงานใหมีการตั้งเปาหมาย
รวมกัน  และกําหนดขอตกลงการทํางานในบุคลากรทุก
ระดับ  ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสดุของแตละหนวยงาน
และบคุลากร 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 5. จํานวนระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการทางการศึกษาโดยใช 
ICT เปนฐาน (ระบบ) 

2 2  - พัฒนาระบบบริการขอมูลสารสนเทศ Data Center  
เปนระบบรายงานขอมูลพืน้ฐานของมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวยขอมูลนักศึกษา  ขอมูลหลักสูตร  ขอมูล
บุคลากร  ขอมูลบัณฑติ  ขอมูลการเงิน  รวมถึงขอมูล
เชิงเปรียบเทียบทางสถิติตางๆ 

- พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
ของคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยใหมีการ
รายงานผานรระบบ 

6. จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนา
สูการเปลี่ยนแปลง (ระบบ) 

5 5  - ระบบสมรรถนะ (Competency) 
- ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล (HRM) 
- ระบบ Job Description (JD) 
- ระบบการเลือ่นเงนิเดอืน 

3.4 ประชาสัมพนัธเชิงรุก 7. จํานวนสื่อที่ใชประชาสัมพันธ (สื่อ) 36 44  - ประชาสัมพนัธผานทางสถานีวทิยุตางๆ  หนงัสือพิมพ  
นิตยสาร ดําเนนิการแลวกวารอยละ 40 จากแผน 

- จัดทําสื่อประชาสัมพนัธไดแก จลุสาร 2 ฉบบั 6000 
เลม  แผนพับ 5000 ชุด  ปายประชาสัมพันธรับ
นักศึกษาใหม 25 ปาย  โปสเตอรรับนักศึกษาใหม
สําหรับแจกทั่วประเทศ 3000 แผน  จดหมายขาว 6 
ฉบับ 3000 เลม 

- ประชาสัมพนัธผาน สื่อสิง่พิมพ  โทรทัศน วิทยุ  
อินเตอรเนต็ 

- จัดทําปายไตรวิชัน่ทั้ง 5 ศูนย เปลี่ยนขอความทุก 3 
เดือน ดําเนินการแลวรอยละ 45 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 8. ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่ใช
เผยแพรเพื่อสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลยั (ประเภท) 

44 49  - วารสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ราย
ปกษ 

- แผนพับประชาสัมพนัธ(ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ปายประชาสัมพนัธ 
- โปสเตอรประชาสัมพนัธ 
- จดหมายขาวรายเดือน 
- ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
- สมุดทําเนียบผูบริหาร 
- แผนพับประชาสัมพนัธหนวยงานและหลักสูตร 
- เว็บไชต 
- หนังสือพิมพ 
- วิทยุกระจายเสียง 
- โทรทัศน ฯลฯ 

3.5 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT เพือ่การ
บริหารจดัการและการ
ใหบริการทางการศึกษา 

9. จํานวนระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอกองคกรทีไ่ดรบัการพฒันา 
(ระบบ) 

15 15  - ปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมเครือขายพื้นที่
ทุกศูนยของมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน 

- พัฒนาระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลผานระบบ
เครือขายที่เขตพื้นที่โชติเวช 

- พัฒนาและเชื่อมโยงเว็บไซตของมหาวิทยาลยัและ
หนวยงาน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 10. จํานวนทรัพยากร ICT เพื่อการ
บริหารจดัการและการใหบริการ
ทางการศึกษา (ระบบ) 

4 4  - ระบบเพิ่มความเร็วการใชงานอินเตอรเน็ตเครือขาย
สาขายอย 

- ปรับปรุงระบบไฟลวอลล (Firewall) ของมหาวิทยาลัย  
เพื่อรองรับการใชงานของผูใชที่เพิ่มข้ึน 

- บํารุงรักษาอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร  โดย
ปรับปรุงอุปกรณรักษาความปลอดภัยสําหรับ Email 
Gateway 

- บาํรุงรักษาอุปกรณเครือขายสารสนเทศระดบั WAN 

11. ระบบความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบ) 

2 2  - พัฒนาระบบปองกันไวรัสสาํหรับเคร่ืองลูกขายแบบ
เรียลไทม (Bitdefender) 

- ปรับรุนระบบปฏิบตักิารของอุปกรณปองกันระบบ
เครือขาย 

3.6 แนะแนวการศึกษา   
เชิงรุก 

12. จํานวนครั้งที่จะดําเนนิการแนะ
แนว (คร้ัง) 

53 53  - จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษา  53 คร้ัง 
- เขารวมจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงานตลาดนดั

หลักสูตรอุดมศึกษาคร้ังที่ 15 ป 2554 ของ สกอ. ตาม
สถานศึกษาทัว่ประเทศ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

3.7 หารายไดจากสนิทรัพย
และ องคความรูที่บุคลากร
มีอยู 

13. จํานวนรายไดที่คาดวาจะไดรับจาก
การบริหารทรัพยสนิ (ลานบาท) 

1.22135 1.2349  - จัดทําฐานขอมูลทรัพยสนิเพื่อการหารายได 
- เตรียมความพรอมในการจัดตั้งกองบริหารทรัพยสิน 
- ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการธนาคารพาณิชย       

อยูระหวางการเจรจา 
- ออกระเบยีบคณะกรรมการบริหารทรัพยสนิและจดัหา

รายไดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
หลกัเกณฑและวธิกีารในการใชและจดัหาผลประโยชน
ในทรัพยสิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

- มีรายไดในป 2554  จํานวน 1,234,900 บาท 

3.8 พัฒนาการบริหาร
จดัการองคกรดวยหลกัธรร
มาภิบาล 

14. จํานวนหนวยงานที่มีการบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล    
(รอยละ) 

80 100  - ทกุหนวยงานมกีารจดัทาํขอตกลงการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 10 องคประกอบ  ไดแก  หลัก
ประสิทธผิล  หลักประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง  
หลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปรงใส  หลักการมี
สวนรวม  หลักการกระจายอํานาจ  หลักนิติธรรม   
หลักความเสมอภาค  และหลักมุงเนนฉันทามต ิ

- จดัทาํระบบประเมนิการดแูลองคกรตามหลกัธรรมา    
ภิบาล  และใหผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ     
หัวหนากลุม/งานทาํการประเมนิผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 



 

การประเมนิผลดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
36 

กลยุทธที่ 4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑติใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและใหมีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค (14 ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ100) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

4.1 เตรียมความพรอม
นักศึกษาสูโลกอาชีพ 

1. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความพรอมของนักศึกษาสูโลก
อาชีพ (โครงการ) 

24 24  - ดําเนินนโยบาย 3D  
- จัดงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ 
- เขารวมโครงการตลาดนดัหลกัสตูรอุดมศึกษา 5 คร้ัง 
- ติดตามภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตและความพึงพอใจ

ของนายจาง 
- จัดใหนักศึกษาทุกคณะเลือกภาษาที่ 3 เปนภาษาจีน 

นอกเหนอืจากภาษาอังกฤษ 
- แลกเปลีย่นนกัศึกษาโครงการเพชรราชมงคลอยาง

ตอเนือ่ง 
- โครงการเตรียมความพรอมใหกับนกัศึกษาสหกิจศึกษา

กอนการปฏิบัติงาน 

4.2 พัฒนาความเปนเลิศ
ทางวชิาชีพ 

2. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเปนเลิศของนักศึกษาทาง
วิชาชีพ (โครงการ) 

6 8  - โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดานวิทยาศาสตรฯ    
(งบยุทธศาสตรฯ) 9 โครงการ 

- โครงการเพชรราชมงคล 
- คณะอุตสาหรรมสิ่งทอฯ เปน 1 ใน 15 คณะวิชานํารอง

ในโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(Ed. PEx.) ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- การคิดคน “รถพลงังานลม” ซึ่งเปนเคร่ืองยนตที่ไม
กอใหเกิดมลพษิของนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวศิวกรรมศาสตร 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - จดันทิรรศการแสดงผลงานนกัศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 

- สงนักศึกษาสาขาวชิาอิเลกทรอนิกส คณะ
วิศวกรรมศาสตร เขารวมการแขงขันหุนยนตกูภัยในงาน 
World Robocup Rescue 2100 Istanbul-Turkey  
ไดรับรางวลัชนะเลิศอันดบั 3 

- จดัโครงการภาพยนตรสรางสรรค MCT Movie Day 
คร้ังที่ 2  ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
เพื่อแสดงความสามารถดานการผลิตภาพยนตรสั้น 

- จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเสื้อผา  
สาขาวชิาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ  ภายใตแนวคิด The Debut Project :  
กาวแรกสูการเร่ิมตน 

- สงนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเขารวม
โครงการประกวดการผลติรายการโทรทศันสาํหรับ
เยาวชนระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 ของ TPBS 

- โครงการคายนกัออกแบบ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

4.3 สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  เพือ่การสราง
บัณฑิตใหเปนคน  อยาง
สมบูรณ 

3. จาํนวนโครงการฝกอบรมเพือ่
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สรางบัณฑิตใหเปนคนอยาง
สมบูรณ (โครงการ) 

10 19  - โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 19 โครงการ  อาท ิ

- โครงการรณรงคการพฒันาชมุชนและอนรุกัษ
สิ่งแวดลอม  กิจกรรมทาสีและทําความสะอาดอาคาร
โรงเรียนวัดจอมเกษและวัดเรือแขง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  หลังประสบภาวะน้ําทวม 

- โครงการปลกูปาชายเลนเฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษา ณ 
ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพื่อการ
ทองเทีย่วเชงินิเวศน จ.ชลบุรี 

- โครงการจิตอาสา อาทิ การออกคายอาสาหองสมุด  
เพื่อนอง  การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  โครงการ
อุดมศึกษาไทยชวยภัยน้าํทวม 

- โครงการพี่เพื่อนอง คร้ังที่ 3 ดําเนินการสรางหองสมุด
ใหกับโรงเรียนบานคลองเจาแรง  อําเภอกบินทรบุรี  
จังหวัดปราจนีบุรี 

4.4 สรางเสริมสุขภาวะที่ดี
ใหแกนกัศึกษา 

4. จํานวนโครงการเพื่อสรางเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา (โครงการ) 

12 25  - เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
คร้ังที่ 38 “จามจุรีเกมส” 

- เขารวมการแขงขันกีฬา มทร. แหงประเทศไทย คร้ังที่ 
27 “ตะวนัออกเกมส” 

- เขารวมการแขงขันกีฬาหมากลอมอุดมศึกษา คร้ังที่ 15  
- เขารวมการแขงขันฟตุบอล Friendship League    

คร้ังที่ 1 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับนานาชาต ิ

5. จํานวนนักศึกษาที่เขาโครงการ
แลกเปลีย่นนกัศึกษาในระดบั
นานาชาต ิ(คน) 

8 9  - สงนกัศึกษาเพชรราชมงคลเขาฝกอบรมและศึกษาดงูาน
ที่วิทยาลัยหนานหนิง 

- รับนักศึกษาจากวทิยาลัยอาชีพและเทคโนโลยี   
หนานหนิง เขาศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ กับ University 
of Applied Science Wurzburg – Schweinfurt, 
Germany. 

4.6 ทําความรวมมือกับ
สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการทัง้ในและ
ตางประเทศ 

6. จํานวนสถานศึกษาที่ทําความ
รวมมอืทางวชิาการในประเทศ 
(แหง) 

5 8  - ความรวมมือกับสถานศึกษาในสงักัด สพฐ. ในการให
โควตานักเรียน  นักศึกษา  เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย    

- ความรวมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) ใหนกัศึกษาเขารับการฝกงานในบริษทัเสมอืน
กับเปนพนักงานจริง 

7. จํานวนสถานศึกษาที่ทําความ
รวมมือทางวิชาการในตางประเทศ 
(แหง) 

1 2  - ความรวมมือทางวชิาการกับ Lander University 
Greenwood, SC USA. 

- ความรวมมือทางวชิาการกับ University of Applied 
Science Wurzburg – Schweinfurt, Germany. 

- ความรวมมือทางวชิาการกับ UNIVA La Universidad 
Catolica  ประเทศสหรัฐเม็กซิโก. 

8. จํานวนสถานประกอบการทีท่ํา
ความรวมมือทางวชิาการใน
ประเทศ (แหง) 

123 126  - ความรวมมือทางวชิาการกับสมาคมอุตสาหกรรม
แมพิมพไทย  เพื่อรวมกันผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติการที่มี
คุณภาพ 

- ความรวมมอืกับสถานประกอบการจํานวน 126 แหง  
ในการรับนกัศึกษาเขารับการฝกงานสหกิจศึกษา 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

4.7 จัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางและซอมเสริม
ฐานความรูใหแกนักศึกษา 

9. จํานวนสาขาวชิาที่จะใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและ
ซอมเสริมฐานความรูใหแก
นกัศึกษา (สาขา) 

5 13  - จัดโครงการพี่ติวนองในบางคณะ 
- จดักิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp)  เพื่อฝก

ทักษะภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ  โดยความรวมมือ
กับ The Association of Thai Professionals in 
America and Canada (ATPAC) และมีอาจารยผูสอน
จาก Ball State University  และ  Indiana State 
University. 

10. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีความพรอมดาน ICT (คน) 

60 297  - โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office 
2010 ข้ันสูงสาํหรับนักศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถทักษะของนักศึกษา  ดานคอมพิวเตอรให
ทันกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลกัสตูรการใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการคนควาและ
วิจัย 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

4.8 พฒันาองคกรนกัศึกษา
ใหเขมแข็ง 

11. จํานวนโครงการทีจ่ัดอบรมเพื่อ
พัฒนาองคกรนักศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง (โครงการ) 

7 8  - สนับสนนุใหดําเนินโครงการสืบสานประเพณีและวัน
สําคัญของชาต ิ

- สนับสนนุใหแกนนํานักศึกษาเขาโครงการเพชรราชมงคล 
- ใหนํานโยบาย 3D มาใชในการดาํเนนิกิจกรรมของ

นักศึกษา  การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  นายก
องคการนกัศึกษา  การเลอืกตัง้ประธานสภานกัศึกษา 

- โครงการเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 9 มทร. ในงานกิจกรรมนกัศึกษา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมงานประกัน
คุณภาพ เรื่องระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพ
สําหรับนักศึกษา 

- โครงการอบรมสัมมนาคณาจารยและเจาหนาที่ที่
รับผดิชอบงานองคการและสโมสรนกัศึกษา 

- โครงการผูนาํนกัศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพฒันาผูนาํนกัศึกษาในแตละคณะ 

4.9 จัดตั้งสมาคมศิษยเกา
และชุมชนสัมพันธระดบั
คณะและระดบั
มหาวิทยาลยัฯ 

12. จํานวนศิษยเกาที่จะประสานความ
รวมมือ (คน) 

207 213  - ประสานความรวมมือกับศิษยเกาจํานวน 213 คน ใน
การมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 13. จาํนวนโครงการรวมระหวางศิษย
เกากับนกัศึกษา (โครงการ) 

4 4  - คัดเลือกศิษยเกาดีเดนและจัดกิจกรรมยกยองศิษยเกา
ดีเดนในโอกาสวนัคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

- จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
- จัดทําเว็บไซตเผยแพรขอมูลศิษยเกา 
- จัดทําทาํเนียบศิษยเกาดีเดนเพือ่เผยแพรบนเวบ็ไซตของ

มหาวิทยาลยั 
- จัดงานชุมนุมสังสรรคศิษยเกาประจําป/งานคืนสูเหยา 
- ประสานความรวมมือกับศิษยเกาในการมีสวนรวมกับ

กิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยดาํเนินการ 

14. จํานวนโครงการท่ีมีการพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพ 3 ด ี(โครงการ) 
5 10  - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนาํนักศึกษาโดย

สอดแทรกความรูเร่ือง 3D (Democracy, Decency, 
Drug Free) ดําเนินการใน 9 คณะ และจัดรวมโดย  
กองพฒันานกัศึกษา 
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กลยุทธที่ 5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ (จํานวน 16 ตัวชีว้ัด บรรล ุ15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.75) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

5.1 ปลูกจิตสํานึกการมสีวน
รวมและความรับผิดชอบตอ
สงัคม 

1. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อปลูก
จิตสํานึกการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอสงัคม (โรงการ) 

17 22  - พัฒนาการทํางานเปนทีมโดยดาํเนินโครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากร  โครงการพฒันา
สมรรถนะการปฏิบตังิานของบคุลากร  และโครงการ
การจดัการความรูเร่ืองการปรับระบบบริหารงานบคุคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  และให
หนวยงานดําเนนิโครงการพฒันาบุคลากรภายใน
หนวยงาน 

- โครงการปฐมนเิทศนบคุลากรใหม 
- โครงการเสริมสรางราชการใสสะอาด 
- สมทบเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและพนักงานราชการ

ประจําป พ.ศ. 2552 

2. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึก (คน) 

998 2,355  - มีบุคลากรไดรับการฝกอบรมจํานวน 2,355 คน ในการ
ดาํเนนิโครงการ 22 โครงการของทุกหนวยงาน 

5.2 สรางเครือขายความ
รวมมือการจัดการความรู 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

3. จํานวนเครือขายที่ไดสรางความ
รวมมือการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(เครือขาย) 

5 6  - จัดทําแผนการจัดการความรูป 2554 
- พัฒนาเว็บไซต KM ในทุกหนวยงานจนสามารถเปน

ตัวอยางใหกับหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ได  อาทิ  
สถาบนัพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- ถายทอดความรูการจัดการความรูใหกับหนวยงาน
ภายนอก  อาทิ  สถาบันการพลศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  สาํนักราชเลขาธิการ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

5.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดี
ใหแกบคุลากร 

4. จาํนวนโครงการสรางเสริมสขุภาวะ
ที่ดีใหแกบุคลากร (โรงการ) 

9 14  - พัฒนากองทุนสวสัดิการ 
- สงเสริมการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง/การทาํประกัน

อุบัติเหตุกลุมของบุคลากร 
- รวมกับ สสส. ดาํเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู

การเปนมหาวิทยาลัยเสริมสรางสุขภาพ มทร.พระนคร  
ภายใตโครงการ “มทร.พระนคร  มหาวิทยาลยัแหง
สุขภาพและความสุข” 

- โครงการแขงขันกีฬาตางๆ 

5. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
สรางเสริมสุขภาวะที่ดี (คน) 

673 675  - มีบุคลากรเขารวมโครงการจาํนวน 675 คน ในการ
ดาํเนนิโครงการ 14 โครงการของทกุหนวยงาน 

5.4 จัดทํา Training 
Roadmap สําหรับสาย
วิชาการ 

6. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ (โครงการ) 

23 48  - โครงการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

- จัดประชุมการจัดทําเคร่ืองมือ  วิธีการประเมิน
สมรรถนะบคุลากร  และการจดัทาํแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description)  

- ปรับอัตราคาจางลูกจางที่เบิกจายคาจางจากเงินรายได
เพิ่มข้ึนรอยละ 5 เมื่อ 1 เมษายน 2554 

- ทําความรวมมือทางวิชาการกับสมาคมอุตสาหกรรม
แมพิมพแหงประเทศไทย  เพื่อรวมกันฝกอบรมพัฒนา
คณาจารยในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
พฒันาการเรียนการสอน 

- โครงการพฒันาบคุลากรการใชภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 7. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา (คน) 

627 1,649  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจาํนวน 1,649  คน ในการ
ดาํเนนิโครงการ 48 โครงการของทกุหนวยงาน 

8. จํานวนบุคลากรสายวชิาการที่ไดรับ
การพัฒนาดาน ICT (คน) 

60 114  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจาํนวน 114 คน 
- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู  

หลกัสตูร Network  Fundamental 
- โครงการฝกอบรมเตรียมสอบรับรองมาตรฐานสากล 

Microsoft  Office 2010  หลกัสตูร MS Words, MS 
Excel, Ms PowerPoint. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบยีนนักศึกษา Register 
Administration. 

- โครงการฝกอบรมทกัษะการสรางบทเรียน E-Learning  
หลกัสตูร LMS Introduction & LMS Workshop. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย LAN 
Switching and Wireless. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลกัสตูร Advanced Adobe Flash Professional 
CS5 & Workshop. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลกัสตูร Advanced PHP. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

5.5 จัดทํา Training 
Roadmap สําหรับสาย
สนับสนนุ 

9. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน (ดครงการ) 

14 25  - โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- โครงการเสริมสรางราชการใสสะอาด 
- โครงการการจดัการความรู  เร่ืองการปรับระบบ

บริหารงานบคุคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

- โครงการประชุมการจัดทําเคร่ืองมือ/วิธีการประเมินและ
การประเมนิสมรรถนะบคุลากร 

- โครงการอบรมการพฒันาสมรรถนะการปฏิบตังิานของ
บุคลากร 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 

10. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา (คน) 

528 1,799  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจํานวน  1,799 คน ในการ
ดาํเนนิโครงการ 25 โครงการของทกุหนวยงาน 

11. จํานวนผูบริหารมหาวิทยาลยัที่
ไดรับการพัฒนาดาน ICT (คน) 

30 30  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจาํนวน 30  คน  
- โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร  ระดับ  

อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  
รองคณบดี ผูอํานวยการ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 12. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาดาน ICT (คน) 

60 246  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจาํนวน 246  คน  
- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู  

หลกัสตูร Network Fundamental  
- โครงการฝกอบรมเตรียมสอบรับรองมาตรฐานสากล 

Microsoft  Office 2010  หลกัสตูร MS Words, MS 
Excel, Ms PowerPoint. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบยีนนักศึกษา Register 
Administration. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย LAN 
Switching and Wireless. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลกัสตูร Advanced Adobe Flash Professional 
CS5 & Workshop. 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  
หลักสูตร Microsoft Excel 2010 สําหรับบุคลากร
สายสนุนสนนุ 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลักสูตร Microsoft Words 2010 สําหรับบุคลากร
สายสนุนสนนุ 

- โครงการฝกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู  
หลกัสตูร Advanced PHP. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

5.6 พัฒนาความกาวหนา
ของบคุลากร 

13. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อ
พฒันาบคุลากรทกุระดบั 
(โครงการ) 

12 22  - จัดหาทุนจากแหลงทุนสนบัสนนุศึกษาตอจาก สกอ. 
ก.พ. กระทรวงวทิยาศาสตรฯ  และโครงการความ
รวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทยกับ
ออสเตรีย 

- สงอาจารยไปฝกอบรมภายใตโครงการพฒันาการจดั
การศึกษาตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยฯ  

- โครงการอบรมการพฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่ใชขอ
กําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

- โครงการพฒันาศักยภาพและองคความรูทางดานสหกิจ
ศึกษา 

- โครงการการจดัทาํเอกสารประกอบการสอน 
- โครงการการจดัทาํเอกสารคําสอน 
- โครงการสัมมนาเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
14. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ

พฒันา (คน) 
553 560  - มบีคุลากรเขารวมโครงการจาํนวน 560 คน ในการ

ดาํเนนิโครงการ 22 โครงการของทุกหนวยงาน 
15. พัฒนาคุณวุฒิ (คน)    - มีผูลาศึกษาตอจํานวน 28 คน 

- มีผูสําเร็จการศึกษาจาํนวน 4 คน 
 

- ผูลาศึกษาตอ 25 28  

- ผูสําเร็จการศึกษา 12 4  
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย การดําเนินงาน 

 16. พฒันาตําแหนงวิชาการ (คน)    - มีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 30 คน 
- มีผูไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 15 คน 
- มีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน(สายสนับสนุน) 6 คน 
- มีผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน(สาย

สนับสนนุ) 6 คน 

- ผูเสนอขอกําหนดตาํแหนงทาง
วิชาการ 

30 30  

- ผูไดรับการดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ 

15 15  

- เสนอขอกําหนดตาํแหนงสงูข้ึน
(สายสนบัสนนุ)  

6 6  

- ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน(สายสนับสนนุ) 

6 6  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานบริการวิชาการ 

กลยุทธที่ 6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง (จํานวน 8 ตัวชี้วัด บรรลุ 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ87.50) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

6.1 พฒันาหลกัสตูรระยะ
สั้นเพื่อสงเสริมอาชีพเดิม 
และสรางอาชีพใหมใหแก
ชุมชนบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ที่ไดรับการ
พัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิมและสราง
อาชพีใหม (หลักสูตร) 

23 44  - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิง่ทอดวยเทคนิคการยอมสี
เพือ่ตอยอดอาชพี  หลกัสตูรเทคนคิการออกแบบ
ลวดลายบัวบนผืนผาและการนาํผาบาติกมาพฒันาเปน
ชิ้นงาน 

- โครงการพัฒนาอาชพีใหแกชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  หลักสูตรเนรมิตลายเสื้อสวยดวยการพิมพ
สกรีนอยางงาย  หลักสูตรมหัศจรรยลวดลายบนผืนผา
ดวยวิธีมัดยอม  หลักสูตรเพลิดเพลินเวลากับนาฬิกา
แขวนผนัง ณ อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 
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มาตรการ ตัวชี้วัด 
(หนวยนับ) 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - โครงการอบรมการสราง Animation เบื้องตน โดยใช
โปรแกรม 3D MAX 

- โครงการอบรมการสรางผูประกอบการมอืใหมดวยแผน
ธรุกิจ 

- โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพใหแกชุมชนบนพืน้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสตูร   ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑของตกแตงบาน  การพิมพสกรีนเสื้อ  โคม
ไฟกระดาษจากใยสบัปะรด 

- โครงการอบรม 4 วัน 6 อาชีพ โดยใชวัสดุตนทุนต่ํา 
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การทองเทีย่วสาํหรับ

พนกังานขับรถแทกซี่ 
- โครงการฝกอบรมการพฒันาสนิคาหนึ่งตําบลหนึง่

ผลิตภัณฑในหลักสูตร  การตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง  การ
ออกแบบกระเปาเอนกประสงค  การถักมาคารเม  และ
การแปรรูปผลิตภัณฑจากผา  ณ ตําบลหนองแวง  
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

- โครงการฝกอบรมผูดอยโอกาสและผูสงูอายุ  หลักสูตร
ตกแตงจานสวยดวยดอกไม  กลองเดโคพาจ  หมี่ผัด
ธัญญพืช  ปนสบินึง่ไสปลาแกผูสูงอายุ ณ บานบางแค  
และหลักสูตรปอเปยะญวณทอด  การทําไอศครีมเทียน
เจล  แกผูดอยโอกาส ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - โครงการถายทอดเทคโนโลยคีหกรรมศาสตรเพือ่พฒันา
อาชีพในชุมชน 

- โครงการบรูณาการเพือ่การพฒันาโฮมสเตย ณ       
บานบุงเข  จังหวัดนครนายก  โดยมีกิจกรรมอบรม         
ยุวมัคคุเทศก  การตอนรับนักทองเที่ยว  การจัดการ
ชุมชนฯลฯ 

2. จํานวนผูรับการอบรมตามหลักสูตรที่
ไดรับการพัฒนา (คน) 

1,380 2,483  - มีผูเขารับการอบรมจํานวน 2,483 คน ในการดําเนิน
โครงการ 44 โครงการของทุกหนวยงาน 

3. มีงานบริการวชิาการ/วชิาชีพเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้ง
ถายทอดความรูและเทคโนโลยสีู
ชุมชนอยางนอย 2 อาชพี 1 ชุมชน 
(อาชีพ/ชุมชน) 

14/8 21/11  - โครงการสรางศักยภาพชมุชนเขมแข็งดวยงานคหกรรม
ศาสตร ในหลักสูตรตกแตงเสื้อสวยดวยเศษผา พวง
กุญแจเพื่อแม  การทําไอศครีมเทียนเจล มะพราวแกว  
กระทงทองหมี่กรอบ ผงโรยขาวธัญพืช แกชุมชนบางรัก
นอย จังหวัดนนทบุรี 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยหีมูบานเผือกหอม จัดข้ึน
เปนปที่ 2 เปนการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากขาวเจา  กระดาษจากฟางขาว  
และบรรจุภัณฑกระดาษจากฟางขาว  และจัด
นทิรรศการแสดงผลติภัณฑของโครงการ 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพือ่พัฒนามาตรฐานสนิคา
ชุมชน  ชุมชนบางแกว อําเภอบางพลี  จงัหวัด
สมทุรปราการ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 

 

 

  - โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพือ่คืนคนดีสูสังคม      
เพื่อถายทอดความรูใหแกผูที่อยูในทัณฑสถานหญิง
กลางกรุงเทพฯ ในเร่ืองการตดัเยบ็และการออกแบบ
เพื่อสงเสริมอาชีพ 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งทอสูกลุมแมบาน
ตําบลบานกุม จังหวัดสุพรรณบรีุ  ในเร่ืองการทํา
ลวดลายบนผาทอโดยวิธีบาติก  การผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปจากผาทอบาติก  การผลิตผลิตภัณฑเพื่องาน
เคหะสิง่ทอและเคร่ืองประดบัจากเศษผาเหลอืใช 

- โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี   
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชนกลุมแมบานหวยทรายใต   
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

- โครงการฝกอบรมการพฒันาผลติภัณฑและบรรจภุณัฑ
แปงกลวยและขนมอบจากแปงกลวย  ใหกับกลุม
แมบานเยาวชนบานหวยสาลกิา  อําเภอหนองหญา
ปลอง  จังหวัดเพชรบุรี 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารและบรรจุภัณฑตอยอดงานวิจัย  และการแปรรูป
กลวยเชิงพาณชิย  หลักสูตรการทําขนมเปยะทอดจาก
แปงกลวย  ใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวย   
โสมจันทร  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

6.2 ผลิตสื่อเพื่อสรางและ
พัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

4. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพทัง้ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ (ชิ้น) 

4 1  - โครงการออกแบบสือ่การเรียนรู 2 ภาษา  เร่ืองบรรจุ
ภัณฑกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

6.3 พัฒนาศูนยสารนิเทศ
และการบริการวชิาการ(e-
Resource) 

5. จํานวนทรัพยากรของศูนยสารนิเทศ
และการบริการวชิาการ  

- พัฒนาระบบบริการฐานขอมูล
งานวิจยั (เร่ือง) 

 
 
1 

 
 

327 

 

 
 

- จัดทําฐานขอมูลคลังปญญาเพื่อรวบรวมจัดเก็บและ
ใหบริการสารสนเทศซึ่งเปนผลงานของมหาวิทยาลัย
จํานวน 327 เร่ือง 

6.4 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อ
ใหบริการวชิาการ 

6. จํานวนศูนยภาษาเพื่อใหบริการ
วิชาการทีไ่ดรับการพฒันา (ศูนย) 

1 1  - จดัฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกสถานตีาํรวจนครบาล
ชนะสงคราม 

6.5 สรางเครือขายความ
รวมมอืการบริการวชิาการ 
รวมกับหนวยงานภายนอก
ภาครัฐและเอกชนทัง้
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

7. จํานวนเครือขายความรวมมอืการ
บริการวิชาการภายนอกภาครัฐ
และเอกชนในประเทศที่เพิ่มข้ึน 
(เครือขาย) 

7 10  - กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- เครือขายบมเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนลาง 

- กรมอาชวีศึกษา 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

- ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ 

- ธนาคารแหงประเทศไทย 

- กรมสงเสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม 

- สหกรณแทกซี่ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 8. จํานวนแหลงใหบริการวชิาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (แหลง) 

4 6  - คลินิกเทคโนโลย ี5 ศูนย 
- ศูนยบมเพาะธุรกิจ 
- สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- กรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ 
- ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ 7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (จํานวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

7.1 บรูณาการการจดั
กิจกรรมดานอนรุกัษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมใหหลากหลาย
รวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมที่มีการบูรณาการ
รวมกับชุมชน (โครงการ) 

19 23  ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษศิลปวฒันธรรมไทย
และสิ่งแวดลอมจํานวน 23 โครงการ  อาท ิ
- โครงการเยาวชนรักษศลิปวฒันธรรมไทย 
- โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการศึกษาประวตัศิาสตรและวฒันธรรมจงัหวดั

ลพบุรีและสระบุรี 
- โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมลุมแมน้ําเพชรบุรี 
- โครงการศึกษาศิลปะและประวตัศิาสตรจงัหวดั

กาญจนบุรี 
- โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมสญัจรจงัหวดัราชบรุแีละ

สมุทรสงคราม 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคธรรมชาตแิละอนรุกัษ
ปา คร้ังที่ 5 

- โครงการรําลกึประวตัศิาสตรและวฒันธรรมจงัหวดั
สมทุรปราการและฉะเชงิเทรา 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
- โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม 
- โครงการสืบสานประเพณีและวนัสําคัญของชาต ิ
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 กิจกรรม 
- โครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือ 9 มทร. เพื่อ

สงเสริมและพฒันางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
- เขารวมประเพณีสงกรานตกับชาวชุมชนนางเลิง้ ฯลฯ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

7.2 สงเสริมการศึกษา การ
นําเทคโนโลยผีสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. จํานวนผลงานการศึกษาคนควา
ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมปิญญา
ทองถ่ิน (ชิ้น) 

8 8  ดาํเนนิโครงการทีเ่ชือ่มโยงการเรียนการสอน/การวจิัย   
เขากับภูมิปญญาทองถ่ิน 8 โครงการ  อาท ิ 
- โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพือ่การอนรุกัษ  

เพื่อศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารในภาคใต  และการแปร
รูปผลิตภัณฑทางการเกษตรปานศรนารายณ 

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพื่อประโยชน
จากพนัธกุรรมพชื 

- โครงการสงเสริมใหนักศึกษาสรางงานวิจัยที่เก่ียวกับการ
อนุรักษผาตีนจกของจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

  - โครงการศึกษาการใชเทคโนโลยใีนการออกแบบกับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- โครงการวจิยัการศึกษาการดาํเนนิงานและการสงเสริม
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  กรณีกลุมวิสาหกิจชุมชน  
ผลิตภัณฑและเคร่ืองแตงกาย จงัหวัดปทุมธาน ี

- โครงการวิจัยการหมักเปลือกทุเรียนเพื่อผลิต            
ไบโอเอทานอล 

- โครงการวจิยัการใชกากมะพราว  ตนขาวโพด  และ
เปลือกทุเรียนเปนวัสดปุระกอบชีวภาพทดแทนใมใน
แผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง 

- จัดทําวิดีทัศนเผยแพรกิจกรรมปลูกปาชายเลนเฉลิม 
พระเกียรต ิ84 พรรษา มหาราชา 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

7.3 บรูณาการการอนรุกัษ 
สงเสริมและทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในการจัด
การศึกษาและการใหบริการ
วิชาการ 

3. จํานวนผลงานการบูรณาการการ
อนุรักษ สงเสริม และทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม ในการจดั
การศึกษาและการใหบริการ
วิชาการ (ชิ้น) 

7 12  ดําเนินโครงการที่บูรณาการการอนุรักษ สงเสริม และทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรมในการจดัการศึกษาและใหบริการ
วิชาการจาํนวน 12 โครงการ  อาท ิ
- โครงการเสริมสรางเยาวชนสูโลกอาชีพทาง            

คหกรรมศาสตร 
- โครงการฝกอบรมวชิาชพีเฉลมิพระเกียรตเินือ่งใน

วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวฯ 

- โครงการนกับริหารธรุกิจกับการอนรุกัษศลิปวฒันธรรม 
- โครงการคายนกัศึกษาคณะสถาปตยฯ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- โครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือ 9 มทร.      

เร่ืองการสรางเครือขายและความรวมมือเพื่อการ
สงเสริมและพฒันางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

- ไดรับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม  ใหจัดแสดงการ
สาธิตการทาํขนมไทย 15 ชนดิ การทําอาหารไทย
โบราณและอาหารไทยพื้นบานสี่ภาค  ในงานดนตรีไทย
พิลาศเฉลิมราชกุมารี คร้ังที่ 2 เนือ่งในงานวันอนุรักษ
มรดกโลก  

- โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพือ่การอนรุกัษ
ดานอาหารไทยในภาคใตและการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพื่อใชประโยชน
จากพนัธกุรรมพชืแกนกัศึกษา 

- โครงการคายสรางสรรคศลิปวฒันธรรมไทย 
7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
สูสากล 

4. จํานวนผลงานการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสูสากล    
(กิจกรรม/ชิ้น) 

7 7  - จัดทําสารรักษวัฒนธรรมภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแลว 1 ฉบบั  เผยแพรในเว็บไซต และ
สถานทูตตางๆ ในประเทศไทย 

- นกัศึกษาโครงการเพชรราชมงคลเผยแพรและ
แลกเปลีย่นวฒันธรรมในประเทศจนี 

- เขารวมการแสดงเผยแพรวฒันธรรมในงานเทศกาล
นาฏศิลปพื้นบานนานาชาติ  คร้ังที่ 5 ณ เมืองอมาสยา  
และเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ คร้ังที่ 2 ณ 
เมืองนาลิฮาน  ประเทศตุรกี 

- ไดรับมอบหมายจากสาํนกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีให
ดําเนินการจัดแสดงงานศิลปวฒันธรรมไทยดานอาหาร  
งานศิลปประดิษฐแบบไทย  และการจัดดอกไมตกแตง
สถานที่  ในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจ  ในการประชุม  
World  Economic  Forum  on  East Asia (WEF)  
คร้ังที่ 20  ณ กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

 

 

 

  - ไดรบัมอบหมายจากสาํนกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีให
ดําเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักผลไม  
การรอยมาลัย  การทําขนมไทย  ในงานรับรองตอนรับ 
H.E.Ms. Quentin Bryce AC  ผูสําเร็จราชการแหง
เครือรัฐออสเตรเลียและคูสมรส  ในฐานะแขกของ
รัฐบาล  ณ ทําเนียบรัฐบาล 

- โครงการยทุธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก : วฒันธรรม
อาหารไทยในเทศกาลสงกรานต  เปนการเผยแพร
วัฒนธรรมอาหารไทยและผลงานศิลปประดิษฐแบบไทย
ในเทศกาลสงกรานต ณ ประเทศนอรเวย สวีเดน และ
เดนมารก 

- โครงการฝกอบรมการทาํอาหารไทยและการจดัดอกไม
แบบพื้นฐานใหแกเสมียนผูชวยฑูตทหารอากาศกอนไป
ประจําการตางประเทศ  เพื่อเปนชองทางเผยแพร
เอกลกัษณของศิลปวฒันธรรมไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 
 ดานวิจัยส่ิงประดิษฐนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการเพ่ือประโยชนเชิงพาณชิยที่ไดมาตรฐานเพ่ือการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ             
(จํานวน 6 ตัวชีว้ัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100) 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

8.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐ
และเอกชน 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่ทาํรวมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

9 29  - จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการดําเนินโครงการวิจัย
ทั้งหมดเปนเงิน 19,585,200 บาท 

- ดําเนินโครงการวิจัยทั้งหมดจาํนวน 105 โครงการ 
• งบประมาณรายจาย 46 โครงการ 
• งบประมาณเงินรายได 53 โครงการ 
• งบประมาณภายนอก 6 โครงการ   

- ดําเนินงานวิจัยรวมกับหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวน 29 โครงการ  อาทิ   
• การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบรุี

สูการรับรองมาตรฐาน   
• การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว

ของสถานประกอบการอาหารในประเทศไทย   
• การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑผักตบชวา 
• การออกแบบเคร่ืองทอผาแบบยกดอกพเิศษดวย

เคร่ืองแจกการด(Jacquard) 
• การประยกุตหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง  กรณศีกึษา

บริษัทไทยเคร่ืองสนาม 
- เจรจาความรวมมือในการทําวิจยัอาหารสําเร็จรูป     

เชิงธุรกิจกับบริษัทซีพีเอฟผลิตภัณฑอาหารจํากัด 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

     - จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการวิจยัเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความสามารถทางเทคโนโลยีที่ใชในกิจการไฟฟา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

- เขารวมโครงการสงเสริมการวิจยัอุดมศึกษา  ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8.2 สรางเครือขายการวจิยั
แบบบูรณาการ 

2. จํานวนเครือขายการวิจัยทีบ่รูณาการ 2 5  - สรางเครือขายการวจิัยรวม 5 เครือขาย 
- เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 
- เครือขายวิจัยประชาชื่น (กรุงเทพตะวันตก) 
- เครือขายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- เครือขายสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
- เครือขาย 9 ราชมงคล 

8.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3. จํานวนนักวิจัยทีไ่ดรับการพฒันา 100 177  - นักวิจัยไดรับการพัฒนาจาํนวน 177 คน   
- โครงการตนกลานักวิจัย มทร.พระนคร โดย  ฝกอบรม

เพื่อพัฒนานักวิจยัใหมในหัวขอ กระบวนการวิจัย  และ
หัวขอการจัดการทรัพยสินทางปญญา  ฝกอบรมเพื่อ
พัฒนานักวิจัยใหมในหัวขอ การเขียนขอเสนองานวิจัย
ใหไดรับทุน  เทคนิคการเขียนขอเสนองานวิจัยทาง
สงัคมศาสตร  การใชงานระบบ NRPM  เทคนคิการ
เขียนขอเสนองานวิจัยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และเสวนาการบริหารโครงการวจิยั 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

8.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 4. จํานวนนักวิจัยทีไ่ดรับการพฒันา 45 174  - นักวิจัยไดรับการพัฒนาจาํนวน 174 คน  
- โครงการวิจัยสัญจร ป 2553-2554 
- โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารการใชโปรแกรม National 

Research Project Management (NRPM) 
- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสืบคนขอมูลและการ

จัดทําสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

8.5 พัฒนาหนวยบมเพาะ
ธรุกิจ 

5. จํานวนหนวยบมเพาะธุรกิจทีไ่ดรับ
การพฒันา 

3 3  - กิจกรรมสรางความตระหนกัสูการเปนผูประกอบการใน
สถาบนัอุดมศึกษา 11 กิจกรรม 

- เสริมสรางผูประกอบการใหมและพัฒนาเปน Start-Up 
Companies 3 ราย 

- พัฒนาผูประกอบการที่เปน Start-Up Companies 
เปน Spin-Off Companies 2 ราย 

8.6 จัดตั้งหนวยจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา 

6. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับงาน
ทรัพยสินทางปญญา 

1 1  - จดลิขสิทธบิัตรจํานวน 19 ผลงาน ในป 2553 
- จดลิขสิทธิ์จาํนวน 9 ผลงาน ในป 2554 
- จัดอบรมใหความรูเร่ืองทรัพยสินทางปญญา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 

การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น
จํานวน 1,037,001,400 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเปนเงิน 784,949,250 
บาท คิดเปนรอยละ 75.69 และงบประมาณเงินรายได 252,052,150 บาท คิดเปนรอยละ 24.31 ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิต์ามเปาหมายการใหบริการกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ  ท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
โดยใหมีการใชจายเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายผลผลิต 6 ผลผลิต ซึง่
สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณไดดังนี้ 

1. งบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช

จายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทําหนาท่ีติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณให
เปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และเปาหมายที ่รัฐบาลกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) มีเปาหมายการเบิกจายงบประมาณดังนี้ 

ไตรมาส 
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณสะสม(รอยละ) 

มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง 
1 21.55 20 
2 50.14 43 
3 79.26 68 
4 100 93 

มหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 757,532,500 บาท ไดรับเงินโอนจาก
กรมบัญชีกลางเพื่อสมทบงบบุคลากร จํานวน 27,416,750 บาท รวมเงินงบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลง
เปนเงินทัง้สิน้ 784,949,250 บาท มีผลการใชจายเงินงบประมาณรวมทัง้สิน้จํานวน 671,295,515.22 บาท 
คิดเปนรอยละ 85.52 เปนเงินกันเหลื่อมป 111,277,135.63 บาท คิดเปนรอยละ 14.18 มียอดเงินคงเหลือ
จํานวน 2,376,599.15 บาท คิดเปนรอยละ 0.30 

เม่ือเปรยีบเทียบการเบกิจายงบประมาณกับเปาหมายการเบิกจาย พบวามหาวิทยาลัยฯ มีการ
เบิกจายงบประมาณ ต่ํากวาแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด รอยละ 14.48 และต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนดรอยละ 7.48 

สําหรับการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  พบวา
มหาวิทยาลยัฯ มีการเบกิจายงบลงทุน 123,611,949.13 บาท จากงบประมาณท่ีไดรับ 212,628,502.06 บาท 
คิดเปนรอยละ 58.14 มีรายการเบิกจายเงินและการกอหนี้ผูกพันไดแก 

- รายการครุภัณฑ จํานวน 18,643,872.37 บาท 
- รายการสิ่ง จํานวน 68,323,650.38 บาท 
โดยรายละเอียดของการใชจายเงินงบประมาณมีดังตอไปนี้ 

การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การใชจายงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2554 จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

ประเภท     
งบรายจาย 

แผนการใชจายงบประมาณ ผลการใชจายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจายจริง 
เงินกัน 

เหลื่อมป 
คงเหลือ 

บุคลากร 235,002,300 13,979,980.00 248,982,280.00 248,986,314.66 
(100%) 

- -4}034.66 

ดําเนินงาน 146,669,300 -22,365,326.31 124,303,973.69 124,303,973.69 
(100%) 

- - 

ลงทุน 195,028,300 17,600,202.06 212,628,502.06 123,611,949.13 
(58.14%) 

86,967,522.37  - 

อุดหนนุ 62,559,500 19,186,652.36 81,746,152.36 81,476,152.36 
(99.67%) 

- 270,000.00 

รายจายอ่ืน 118,273,100 -984,758.11 117,288,341.89 92,917,125.38 
(79.22%) 

24}309}613.26 
 

61}603.25 

รวม 757,532,500 27,416,750.00 784,949,250.00 671,295,515.22 
(85.52%) 

111,277,135.63 
 

2,376,599.15 

การใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2554 จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
แผนการใชจายงบประมาณ ผลการใชจายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจายจริง เงินกัน คงเหลือ 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสงัคมศาสตร 

140,037,600   2,110,559.07 142,148,159.07 130,174,693.73 
(91.58%) 

11,977,500 -4,034.66 

ผลงานบริการทาง
วิชาการ 

5,500,000 -551,607.14 4,948,392.86 4,948,392.86 
(100%) 

- - 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรฯ 

593,007,600 25,857,798.07 618,865,398.07 517,516,731.88 
(83.62%) 

99,299,635.63 2,049,030.56 

ผลงานวิจัยเพื่อถาย 
ทอดเทคโนโลย ี

10,899,300 - 10,899,300.00 10,899,300 
(100%) 

- - 

ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู 

4,257,800 - 4,257,800.00 4,257,800.00 
(100%) 

- - 

ผลงานทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

3,830,200 - 3,830,200.00 3,768,596.75 
(98.39%) 

- 61,603.25 

รวม 
757,532,500 27,416,750.00 784,949,250.00 671,295,515.22 

(85.52%) 
111,277,135.63 

 
2,376,599.15 
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การเปรยีบเทียบผลการใชจายงบประมาณแผนดินกับเปาหมายการเบิกจาย 
 

รายการ 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณสะสม (บาท) 

ส้ินไตรมาสท่ี 1 ส้ินไตรมาสท่ี 2 ส้ินไตรมาสท่ี 3 ส้ินไตรมาสท่ี 4 
มติ ครม. 757,532,500 151,506,500 333,314,300 515,122,100 704,505,225 

แผน มทรพ. 757,532,500 163,253,310 379,828,010 600,424,900 757,532,500 

ผลการเบิกจาย 
 บาท 131,869,378.70 252,064,196.55 404,697,123.75 671,295,515.22 

 รอยละ 17.41 33.27 53.42 85.52 

เปาหมาย 
มติ ครม. รอยละ 20.00 44.00 68.00 93.00 

แผน มทรพ. รอยละ 21.55 50.14 79.26 100.00 

ผลการเบิกจายเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
มติ ครม. รอยละ -2.59 -10.73 -14.58 -7.48 

แผน มทรพ. รอยละ -4.14 -16.87 -25.84 -14.48 

 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใชจายงบประมาณแผนดินกับเปาหมายการเบิกจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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2 งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดรวมทั้งสิน้ 242,052,150 บาท มีการเบิก

จายเงินรวมจํานวน 154,497,065.21 บาท คิดเปน รอยละ 63.83  

การใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จาํแนกตามประเภทงบรายจาย 

ประเภทงบรายจาย งบจัดสรร 
ผลการใชจายเงินงบประมาณ (บาท) 

ปกต ิ งบกลางคณะ งบบริหารจดัการฯ รอยละ 
บุคลากร 39,677,880 35,507,830.72 - 219,031.99 90.04 

ดําเนินงาน 104,485,140 58,884,770.97 838,275.25 758,606.46 57.89 

ลงทุน 21,451,500 11,552,395.76 603,798.78 3,716,091.00 73.99 

อุดหนนุ 15,042,210 15,819,113.30 115,931.80 143,500.00 106.89 

รายจายอ่ืน 26,619,500 21,432,358.86 1,516,736.24 3,388,624.08 98.94 

งบกลางคณะ 11,752,660     

งบบริหารจดัการฯ 23,023,260     

รวม 242,052,150 143,196,469.61 3,074,742.07 8,225,853.53 63.83 

 
การใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต งบจัดสรร 
ผลการใชจายเงินงบประมาณ (บาท) 

ปกต ิ งบกลางคณะ งบบริหารจดัการฯ  รอยละ 
ผูสําเร็จการศึกษา    
ดานสงัคมศาสตร 

60,577,560 28,955,285.64 1,045,419.35 2,069,200.00 52.94 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

491,800 462,750 15,931.80 - 97.33 

ผูสําเร็จการศึกษา    
ดานวิทยาศาสตรฯ 

143,801,470 111,981,861.76 2,013,390.92 6,156,653.53 83.55 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลย ี

178,000 178,000.00 - - 100.00 

ผลงานวิจัยเพื่อ       
สรางองคความรู 

1,781,400 1,267,600 - - 71.16 

ผลงานทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

446,000 350,972.21 - - 78.69 

รวม 242,052,150 143,196,469.61 3,074,742.07 5,823,303.77 63.83 
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การเปรยีบเทียบผลการใชจายเงินงบประมาณเงินรายไดกับเปาหมายการเบิกจาย 

 

รายการ หนวยวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
แผน มทรพ. บาท 43,347,790 101,260,300 167,804,990 242,052,150 

รอยละ 17.91 41.83 69.33 100 
ผลการเบิกจาย บาท 18,523,639.49 50,791,278.15 95,831,961.87  154,497,065.21 

รอยละ 7.65 20.98 39.59 63.83 
ผลการเบิกจายเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลตาง รอยละ -10.27 -20.85 -29.74 -36.17 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใชจายงบประมาณเงินรายไดกับเปาหมายการเบิกจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรคในการใชจายเงินงบประมาณประจาํป 

 จากผลการเบิกจายงบประมาณ ในสวนของงบประมาณแผนดิน จะมีผลการเบิกจายงบลงทุน 
รายการสิ่งกอสราง ต่ํากวาเปาหมายมากท่ีสุด เนื่องจาก 

- มีการแกไขรายละเอียดคุณลักษณะหลายรายการเพ่ือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน 

- มีการยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาหลายครั้ง 
- มีการแกไขแบบรูปรายการกอสรางหลายครั ้งเพื ่อใหเ กิดประโยชนสูงสุด ตรงตาม

วัตถุประสงคของผูใชทําใหแบบรูปรายการไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว 
- ผูรับจางขาดสภาพคลองทางการเงินทําใหไมสามารถเบิกจายไดตามแผนงานท่ีวางไว 
- ผูรับจางสงงานลาชาไมเปนไปตามงวดงานท่ีกําหนด 
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