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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 858,841,850 บาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน 648,349,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 
75.49 และงบประมาณเงินรายได้ 210,492,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.51 ซึ่งจะต้องด าเนินการให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต โดยให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต   
6 ผลผลิต สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29 และไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น    
ร้อยละ 35.71 ได้แก่ 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (แผน 1,470 คน/ผล 1,357 คน) 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา     

ที่ก าหนด (แผนร้อยละ 95/ผลร้อยละ 78.04) 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (แผนร้อยละ 75/ผลร้อยละ 73.52) 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (แผน 1,906 คน/        

ผล 1,702 คน) 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตร    

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แผนร้อยละ 95/ผลร้อยละ 86.33) 

 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ จ านวน 5 กลยุทธ์  31 มาตรการ สรุปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  

- จัดการศึกษา 91 สาขาวิชา จ าแนกเป็น ต่ ากว่าปริญญาตรี 11 สาขาวิชา 
ปริญญาตรี 70 สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร 

- จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 11,745 คน 
- การมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 75.73 และมีงานท าตรงกับสาขาท่ีเรียน    

ร้อยละ 67.20 
1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานท า 

- เปิดหลักสูตรปรับวุฒิ วศ.บ. ใน 4  สาขาวิชา(เครื่องกล  ไฟฟ้า  อุตสาหการ  
อิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  เพ่ือปรับวุฒิจากผู้ที่จบ อส.บ. และ คอ.บ. 

1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
- หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ ศึกษาที่ไทย 2 ปี ที่จีน 2 ปี มีสอนที่วิทยาลัย

หนานหนิง  และจะขยายต่อไปในจีน  โดยจะมีบัณฑิตจบรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553 



 

 

 

1.4 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
- หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ ศึกษาที่ไทย 2 ปี ที่จีน 2 ปี สอนที่วิทยาลัย

หนานหนิง ประเทศจีน 
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัย  FHWS  ประเทศเยอรมน ี
1.5 จัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning 

- ผลิตสื่อ E-Learning ในรายวิชาของหลักสูตรปกติในวิชาแกนทั้ง 9 คณะ 
- ผลิตสื่อ E-Learning หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป 
- ฝึกอบรมบุคลากรในการผลิตสื่อและการสร้างบทเรียน E-Learning 
- ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 47 เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
2.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้มีความทันสมัย 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ 
- พัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- พัฒนาระบบห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์(E-Library) 

2.2 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- สัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการจัดท าหลักสูตร TQF 
- จัดท าข้อก าหนดจ าเพาะของหลักสูตรและรายวิชา 
- จัดท ารายละเอียดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามมาตรฐาน TQF 

2.3 จัดท าคลังความรู้/KM 
- ทุกหน่วยงานจัดท าเว็บไซต์ KM ของหน่วยงาน 
- ฝึกอบรมให้บุคลากรพัฒนา Web Blog รายบุคคล 
- ประสานความร่วมมือเครือข่ายการเรียนรู้ 9 มทร. 
- พัฒนาระบบคลังปัญญา ได้ข้อมูล 208 เรื่อง ให้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

2.4 ส่งเสริมสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
- ฝึกอบรมอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษา 112 คน 
- เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน 5 คณะ จ านวน 664 คน 
- จัดท าระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 2 ฉบับ 

2.5 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
- ผลการประเมิน ก.พ.ร. ปี 2552 ได้คะแนน 3.9240 จากคะแนนเต็ม 5.00 
- ผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 ได้คะแนน  2.58 จากเต็ม 3.00 

กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการเชิงรุก 
3.1 สร้างเครือข่ายมาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาได้ตามมาตรฐาน สกอ. 
- พัฒนาระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเชื่อมโยงกับ สกอ . 

(CHEQA) 
 



 

 

 

3.2 พัฒนาผู้บริหารที่พร้อมเปลี่ยนแปลง 
- อบรมผู้บริหารและศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (TQA) 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาระบบงาน 11 ระบบ 

3.4 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก 
- ผลิตรายการโทรทัศน์  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  

จัดท าของขวัญ ของแจก ของที่ระลึก เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
- แนะแนวสัญจรไปตามสถานศึกษา และงานตลาดนัดหลักสูตรต่างๆ 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
- ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมเครือข่ายพื้นท่ีทุกศูนย์ 
- ขยายช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็น 1,000 เมกะบิทต่อวินาที 

3.6 การบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ 
- จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- จัดท าระเบยีบที่เก่ียวข้อง 1 ฉบับ ประกาศ 2 ฉบับ 
- จัดท าฐานข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการหารายได้ 
- มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 1,130,720 บาท 
- เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองบริหารทรัพย์สิน 

3.7 พัฒนาลักษณะทางกายภาพของทุกศูนย์ 
- จัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพปี พ.ศ. 2553-2560 
- จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รวม 314,655,040 บาท 
- ก่อสร้างอาคารใหม่ 4 รายการ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
4.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 

- ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) แก่บุคลากร 2 ครั้ง 
- จัดท าหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร 
- ด าเนินนโยบาย 3D 
- จัดงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ 
- จัดสัมมนาพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
- ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ  9 โครงการ 
- ด าเนินโครงการเพชรราชมงคล 

4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน ท างานและด ารงชีวิต 
- ด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษา และโครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
 
 
 



 

 

 

4.4 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

พักผ่อน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 

- ส่งนักศึกษาเพชรราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยหนานหนิง 
ประเทศจีน 

- รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา/อบรม ในหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

4.6 ด าเนินความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

- ความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในการให้โควต้านักเรียน นักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

- ความร่วมมือกับวิทยาลัยหนานหนิง ประเทศจีน  โดยส่งนักศึกษาไป
ฝึกอบรม/ดูงาน   และส่งอาจารย์ไปสอนวิชาภาษาไทย 

- ความร่วมมือกับ Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย โดยส่ง
อาจารย์มาสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ จัดส่งอาจารย์คณบริหารธุรกิจ ไปสอนที่ Bali 

- ความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Wurzburg Schweinfurt 
ประเทศเยอรมนี ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

4.7 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
- มีแผนที่จะจัดโครงการพ่ีติวน้องในบางคณะ 

4.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
- สนับสนุนให้แกนน านักศึกษาเข้าโครงการเพชรราชมงคล 
- น านโยบาย 3D และการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมของนักศึกษา 
4.9 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

- จัดกิจกรรมยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี และจัดท าท าเนียบศิษย์เก่าดีเด่น
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
- ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ

ด าเนินกิจกรรม เช่น จัดงานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่าประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 ปลูกจิตส านึกในการท างานร่วมกัน 

- จัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับ Competency 
- ด าเนินโครงการอบรมทีมงานกับการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จให้แก่บุลากร  

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2553 
- พัฒนาเว็บไซต ์KM ของทุกหน่วยงาน และอบรมการสร้าง Webblog แก่บุคลากร 



 

 

 

5.3 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากร 
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่บุคลากร ที่มหาวิทยาลัยฯ 
- ปรับปรุงอาคาร สภาพแวดล้อม ให้ท างานได้อย่างมีความสุข 

5.4 จัดท า Training Roadmap และ Career Path ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

- ด าเนินโครงการพัฒนา/อบรมให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน    
7 โครงการ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอต าแหน่ง 
- สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน  
5.5 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

- มีอาจารย์ศึกษาต่อ ปริญญาโท 9 คน/เอก 15 คน รวม 24 คน 
- มีบุคลากร ได้รับต าแหน่ง รศ. 4 ราย  ผศ. 11 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 ราย 
- อบรมพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้อาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น    
ร้อยละ 7.14 ได้แก่ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แผน 48 โครงการ/ผล 47 โครงการ) 

 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ จ านวน 2 กลยุทธ์  11 มาตรการ สรุปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

- จัดฝึกอบรมวิชาชีพในทุกคณะ 
- งานบริการเทคโนโลยี : ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิม 
- งานคลินิกเทคโนโลยี : ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหลกัสูตรระยะสั้น

เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ 7 โครงการ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 11 ชุมชน 

1.2 จัดตั้งศูนย์วิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
- ศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
- ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 

1.3 ผลิตสื่อเพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
- ผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เน้นหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป 17 เรื่อง 214 ตอน 
 



 

 

 

1.4 พัฒนาศูนย์ภาษาเพ่ือให้บริการวิชาการ 
- จัด English Camp ให้กับนักศึกษาทุกคณะ จ านวน 90 คน โดยใช้ทีมงาน

จาก Ball State University, USA 
1.5 พัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

- ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ ให้กับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทนย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลจังหวัดน่าน 

- ความร่วมมือกับ สวทช. ในโครงการการส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย(พ.ศ. 2550-2553) 

- บริการให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ 
1.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ 
- ความร่วมมือกับ สวทช. ในโครงการการส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบ ารุง

เครื่องจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย(พ.ศ. 2550-2553) 
- ความร่วมมือกับส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมฝีมือ

แรงงาน ในการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 
ระดับ 3 

- ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
2.1 จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญและประเพณีต่างๆ 
- ด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

2.2 ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ฝึกอบรมการน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชน 
- ศึกษา/ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3 บูรณาการ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการศึกษาและให้บริการวิชาการ 

- ด าเนินโครงการค่าอนุรักษ์นักออกแบบรักษ์โลก 
- จัดกิจกรรมน านักศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ Recycle 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญและประเพณีต่างๆ 

2.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
- ด าเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
- ด าดนินโครงการเพชรราชมงคล 

2.5 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการเล่าขานต านานนางเลิ้ง 
- โครงการอนุรักษ์การแสดงละครชาตรีหลานหลวง 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง    
บูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ จ านวน 2 กลยุทธ์  10 มาตรการ สรุปได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 
1.1 ด าเนินการวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

- ด าเนินการวิจันยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 4 โครงการ  
1.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 

- สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 13 ครือข่าย 
1.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

- ด าเนินโครงการพัฒนาความรู้ให้กับนักวิจัย 3 โครงการ 
1.4 พัฒนาต้นกล้านักวิจัย 

- ด าเนินโครงการต้นกล้านักวิจัยและวิจัยสถาบัน โดยให้มีนักวิจัยใหม่เข้าร่วม
โครงการวิจัยอย่างน้อย 1 คน 

1.5 ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนานักวิจัย 
- ร่างและแก้ไขกฎ/ระเบียบให้เอ้ือต่อการท าวิจัย 6 เรื่อง 

1.6 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
- จัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการใน 5 คณะ 
- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

1.7 ด าเนินงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
- ด าเนินโครงการวิจัยสถาบันปี 52 จ านวน 23 เรื่อง งบประมาณ 745,000 บาท 
- ด าเนินโครงการวิจัยสถาบันปี 53 จ านวน 5 เรื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

1.8 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
- ปี 52- 53 ผลงานวิจัยได้รับรางวัล/จดลิขสิทธิ์ 5 ผลงาน  

กลยุทธ์ที่ 2  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
2.1 จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

- เตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ โดยการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ และสนับสนุนโครงงานพิเศษของนักศึกษา 3 โครงการ 

- เตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยอัญมณีเครื่องประดับแฟชั่น โดยสนับสนุนงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 6 เรื่อง 

2.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 
- ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 9 เรื่อง  
- น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 40 เรื่อง 
- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 116 เรื่อง  
- จัดรายการ “ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์”  จ านวน 30 เรื่อง 



 

 

 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน  มีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้นจ านวน 527,431,389.17 บาท (เงินกัน

เหลื่อมปี 129,127,900.31 บาท / ร้อยละ 19.92) คิดเป็นร้อยละ 81.35 ของงบประมาณที่ได้รับหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง (648,349,060 บาท) ต่ ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ร้อยละ 18.65 และต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 12.65 

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน44,266,548.50 บาท จากงบประมาณที่ ได้ รับ 
152,891,068.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 มีรายการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

- รายการครุภัณฑ์ จ านวน 28 รายการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 8,815,068.50 บาท       
มีการเบิกจ่ายแล้ว  24 รายการ เป็นจ านวนเงิน 3,376,548.50 บาท เป็นเงินกัน 4 รายการ 
งบประมาณ 5,438,520 บาท โดยมีการก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ 

- รายการสิ่งก่อสร้างเป็นรายการผูกพันเดิม จ านวน 3 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
144,076,000 บาท มีการเบิกจ่ายรวม 40,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 

 งบประมาณเงินรายได้  มีการเบิกจ่ายเงินจ านวน 139,988,737.83 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
66.51 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (210,492,790 บาท) ต่ ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดร้อยละ 
33.49  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการด าเนินงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า ศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 73.52 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ ร้อยละ 75 เป็นปัญหา     
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้อัตราการจ้างงานลดลง ผู้ส าเร็จการศึกษา
หางานท าได้ยากข้ึน  

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลการด าเนินงานมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1,357 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ 
1,470 คน และตัวชี้วัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,702 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดคือ 1,906 คน เนื่องจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี นักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์       
ที่ก าหนด และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท าโครงงานไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 

ตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนด และตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 78.04 และ 86.33 
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 95 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด สืบเนื่องมาจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ต่ ากว่าเป้าหมาย และมีการก าหนดเป้าหมายสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  



 

 

 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงาน 47 โครงการ      
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 48 โครงการ เนื่องจากมีการรวม 2 โครงการ ให้จัดท าพร้อมกัน 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จะมีผลการเบิกจ่ายงบ

ลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ต่ ากว่าเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจาก 
1) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
2) ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน 
3) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลา

ก่อสร้างอีก 180 วัน ท าให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัด 

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข่น E-Learning 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
- ปรับช่วงเวลาการจัดท าโครงงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
- ปรับระบบแนะแนวการศึกษาให้เข้มข้นข้ึน 

2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
- ติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้ า

หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยฯทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่าย
เงินงวด 

- ปรับแผนการด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ส่วนที่ 1 : สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ. 2552-2554) 
เพ่ือใช้เป็นทิศทางการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการปรับแผนตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อเดือนมีนาคม 2553 สาระส าคัญ มีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิต
ภาคบริการ และชุมชน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เชิ งบูรณาการที่ เข้มแข็งและได้
มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

มาตรการ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรระยะสั้น 

1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานท า 
1.3 พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา และหลักสูตรทางเลือก(ตรี+โท ตรี+ประกาศนียบัตร) 
1.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
1.5 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 
1.6 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
1.7 จัดการเรียนการสอน E-learning) 
1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
1.9 ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

มาตรการ 

2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
2.2 พัฒนาห้องสมุดเสมือน 
2.3 จัดท าห้องเรียนเสมือน 
2.4 จัดท ามาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 จัดท าคลังความรู้(ศูนย์องค์ความรู้) 
2.6 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้(ศูนย์โสตทัศนศึกษาท่ีเน้นนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้) 
2.7 ส่งเริมสหกิจศึกษาในประเทศและนานาชาติ 
2.8 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล 

3. บริหารจัดการเชิงรุก 

มาตรการ 
3.1 สร้างเครือข่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
3.2 พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่(ผู้บริหารที่พร้อมเปลี่ยนแปลง หรือผู้บริหารแห่งอนาคต) 
3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปลี่ยนแปลง 
3.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(การจัดตาม Event จัดนิทรรศการ และ/หรือการจัด          

Road Show ต่างๆ) 
3.5 พัฒนาระบบสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
3.7 หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่ 
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4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 

มาตรการ 

4.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
4.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน การท างานและการด ารงชีวิต 
4.4 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
4.6 ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
4.7 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
4.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
4.9 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการ 

5.1 ปลูกจิตส านึกและการท างานร่วมกัน 
5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
5.3 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร 
5.4 จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายวิชาการ 
5.5 จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายสนับสนุน 
5.6 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 

มาตรการ 

6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบน   
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 จัดตั้งศูนย์วิชาการ และวิชาชีพในต่างประเทศ 
6.3 ผลิตสื่อเพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
6.4 จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ 
6.5 พัฒนาศูนย์ภาษาเพ่ือให้บริการวิชาการ 
6.6 พัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
6.7 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก            

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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7. สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 

7.1 จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7.2 ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 บูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการ 
7.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
7.5 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

มาตรการ 

8.1 ท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
8.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 
8.3 พัฒนาต้นกล้านักวิจัย 
8.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
8.5 ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนานักวิจัย 
8.6 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
8.7 จัดตั้งศูนย์วิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาระบบงาน 
8.8 จัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

9. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

มาตรการ 

9.1 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
- จัดตั้งศูนย์วิจัยหุ่นยนต์อัจฉริยะ 
- จัดตั้งศูนย์วิจัยอาหาร 
- จัดตั้งศูนย์วิจัยสิ่งทอ 
- จัดตั้งศูนย์วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 

9.2 จัดตั้งศูนย์วิจัยและจัดการทางธุรกิจ 
9.3 จัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ : 1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและ
ได้มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์     
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :       
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน

ท าตรงสาขา 
ร้อยละ  70 70 70 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  77 79 80 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ  75 75 75 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,455 1,587 1,554 1,781 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ  95 96 97 

6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ  95 95 95 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร           
(งบด าเนินงาน) 

บาท 53,722,300 54,959,200 107,186,300 141,907,400 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของประเทศ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :      
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน

ท าตรงสาขา 
ร้อยละ  70 70 70 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  77 79 80 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ  75 75 75 



 

 

6 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,069 1,844 1,981 2,564 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ  95 96 97 

6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 95 95 95 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร           
(งบด าเนินงาน) 

บาท 335,757,300 312,715,700 615,103,500 1,037563,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : 1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ      
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :      
1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน ์
ร้อยละ  82 83 84 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ 

ร้อยละ  76 77 78 

3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ  5 6 7 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ 40 64 70 48 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80 82 84 85 

6. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 92 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณท่ได้รับ
จัดสรร (งบด าเนินงาน) 

บาท 4,482,800 6,196,400 6,640,200 7,136,000 
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เป้าประสงค์ : 2. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต : ผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม     
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :      
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
โครงการ 28 39 50 49 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 82 84 86 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

โครงการ 21 30 30 30 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 41 48 50 49 

5. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 82 84 86 

6. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 91 92 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (งบด าเนินงาน) 

บาท 3,793,000 4,642,100 5,203,300 5,627,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ : 1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี     
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :      
1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

โครงการ 5 6 7 8 
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รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
52 53 54 55 

2. จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/ประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน 

โครงการ 5 6 7 8 

3. จ านวนผลงานวิจยั/นวตักรรม ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา    
1 ป ี

โครงการ 3 3 4 4 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 8 14 54 27 
5. จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
โครงการ 8 14 54 27 

6. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 50 60 65 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
(งบด าเนินการ) 

บาท 6,612,900 4,040,100 24,317,700 17,905,000 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :      
1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

โครงการ 5 6 7 8 

2. จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/ประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน 

โครงการ 5 6 7 8 

3. จ านวนผลงานวิจยั/นวตักรรม ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา    
1 ป ี

โครงการ 2 3 3 4 

ตัวชี้วัดระดับผลผลผลติ :      
4. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 13 45 70 49 
5. จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
โครงการ 13 45 70 49 

6. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 50 60 65 

7. ต้นทุน/ค่าใชจ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
(งบด าเนินการ) 

บาท 3,922,300 4,399,500 19,972,800 167,360,000 
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ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2554) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้

มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 14 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. การบริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต 

และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 

14 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.71 ได้แก่ 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   
ระดับผลลัพธ ์     

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 70 88.43 บรรลุ 

2. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มี 
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 77 78.20 บรรลุ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 70 86.45 บรรลุ 

ระดับผลผลิต     
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,470 1,357 ไม่บรรล ุ
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ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 78.04 ไม่บรรล ุ

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

บาท 54,959,160 41,050,687.29 
(74.69%) 

บรรลุ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับผลลัพธ ์     

7. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 70 87.87 บรรลุ 

8. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มี 
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 77 79.31 บรรลุ 

9. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 75 73.52 ไม่บรรล ุ

ระดับผลผลิต     
10. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,906 1,702 ไม่บรรล ุ
11. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 95 100 บรรลุ 

12. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 86.33 ไม่บรรล ุ

13. ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

บาท 312,715,720 270,395,835.25 
(86.47%) 

บรรลุ 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บรรลุผลส าเร็จ
ตามมาตรการที่ก าหนด ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การ จัดการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง      
ของสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ โดย 

1.1 พัฒนาหลักสูตรสนองตอบความต้องการของสังคม 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  

มีความจัดเจนทางวิชาการและคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะอาชีพ  พร้อมที่จะท างานและสามารถ
ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความ
ประณีต ความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมบน       
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
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 การผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับ 
คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท) ภาคปกติและภาคสมทบ ใน
หลักสูตร/สาขาวิชารวมจ านวน 91 สาขาวิชา โดยจ าแนกเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 11 สาขาวิชา  
ระดับปริญญาตรี 70 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท        
9 สาขาวิชา  

มีการรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวน 4,141 คน (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553) 
จ าแนกเป็น ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 281 คน (ร้อยละ 6.79) ระดับปริญญาตรีจ านวน 3,768 
คน (ร้อยละ 90.99) และระดับปริญญาโทจ านวน 92 คน(ร้อยละ 2.22) จ าแนกเป็นนักศึกษาใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,686 คน (ร้อยละ 64.86) และด้านสังคมศาสตร์ 1,455 คน (ร้อยละ 
35.14) 

มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 11,745 คน (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553)  
จ าแนกเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 619 คน(ร้อยละ5.27)  ระดับปริญญาตรีจ านวน 10,257 
คน (ร้อยละ87.33) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 536 คน (ร้อยละ 4.56) และระดับปริญญา
โทจ านวน 333 คน (ร้อยละ 2.84) จ าแนกเป็นนักศึกษาทั้งหมดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7,728 คน (ร้อยละ 65.80) และด้านสังคมศาสตร์4,017 คน (ร้อยละ 34.20) 

มีผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 จ านวน 3,045 คน (ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2553) จ าแนกเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 581 คน (ร้อยละ19.08) ระดับปริญญา
ตรีจ านวน 2,233 คน (ร้อยละ73.33) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 126 คน (ร้อยละ 4.14)  
และระดับปริญญาโทจ านวน 105 คน (ร้อยละ 3.45) จ าแนกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1,696 คน (ร้อยละ 55.70) และด้านสังคมศาสตร์ 1,349 คน (ร้อยละ 44.30) เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 
81.91  จ าแนกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85.98 และด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 
77.53 

 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา2551 โดยใช้แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 2301 คน  มีบัณฑิตให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า
จ านวน 2,126 คน คิดเป็นร้อยละ 92.39 

ผลจากการส ารวจพบว่าบัณฑิตมีงานท าแล้วจ านวน 1,610 คน (ร้อยละ 
75.73) ยังไม่ได้ท างาน 462 คน (ร้อยละ 21.73) และก าลังศึกษาต่อ 54 คน(ร้อยละ 2.54) จ าแนก
เป็นบัณฑิตมีงานท าและศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 952 คน (ร้อยละ74.43)  
ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 712 คน (ร้อยละ 84.06) โดยมีลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาที่เรียน 1,082 
คน (ร้อยละ 67.20)  จ าแนกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 606 คน (ร้อยละ 66.52) ด้าน
สังคมศาสตร์ 476 คน (ร้อยละ 68.10) 

 ความพึงพอใจของนายจ้าง  จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/หรือผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต  ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ที่ได้
งานท า  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน จ านวน 329 คน  
มีระดับความพึงพอใจต่อคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ โดยภาพรวมและในแต่ละด้านจะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด กล่าวคือ 
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ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.20 จ าแนกเป็นด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.92  
และด้านการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.35  

1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานท า 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับวุฒิให้ผู้มีงานท า  โดยเปิดหลักสูตร วศ.บ.(ปรับ

วุฒิ)  ซึ่งรับนักศึกษาจากผู้ที่จบปริญญาตรีในหลักสูตร อส.บ. และ คอ.บ. เข้าศึกษาต่อใน 4 สาขา คือ 
เครื่องกล ไฟฟ้าอุตสาหการ และอิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคม ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา เมื่อ
ศึกษาจบสามารถขอใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรได้ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร “ภาษาไทยประยุกต์” ซ่ึงได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  โดยเป็นหลักสูตรแบบ 2 บวก 2 คือศึกษา
ที่ประเทศจีน 2 ปี และที่ประเทศไทย 2 ปี  และในปีการศึกษา 2553 จะมีนักศึกษาจากมณฑล
หนานหนิง ประเทศจีน จบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก หลักสูตรนี้มหา
วิทยลัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังมณฑลอ่ืนๆ ในประเทศจีน และได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาจีนเป็นจ านวนมาก โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการให้ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานการใช้
ภาษาไทยก่อนเข้าศึกษา และในอนาคตจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์จัดทดสอบมาตรฐานภาษาไทย      
เพ่ือรับรองการเปิดสอนในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป 

1.4 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ASEM-Duo 

Fellowship 2010 เข้าร่วมด าเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ University of Applied Sciences  
Wurzburg – Schweinfurt, Germany (FHWS) ประเทศเยอรมนี ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักสูตรนานาชาติว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องไปศึกษาที่ FHWS เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา                
มีการศึกษาวิชาธุรกิจบางรายวิชาเป็นภาษาเยอรมันตามที่  FHWS ก าหนดอีก 1 ภาคการศึกษา มีการ
ฝึกงานในบริษัทข้ามชาติที่เยอรมนี และมีการสอบและเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ครบ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของ FHWS  

 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “ภาษาไทยประยุกต์”  ร่วมกับ
วิทยาลัยหนานหนิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นหลักสูตรแบบ 2 บวก 2 คือศึกษา      
ที่ประเทศจีน 2 ปี และที่ประเทศไทย 2 ปี และในปีการศึกษา 2553  จะมีนักศึกษาจากมณฑล
หนานหนิง ประเทศจีน จบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก หลักสูตรนี้    
มหาวิทยลัยฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังมณฑลอื่นๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 

1.5 การจัดการเรียนการสอนแบบ E – Learning 
ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลกทรอนิกส์  โดยผลิตสื่อการ

เรียนการสอนแบบ  E – Learning  ทั้งในรูปแบบรายวิชาในหลักสูตรปกติของวิชาแกนทั้ง 9 คณะ 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยเน้นในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป  สามารถเข้า
ศึกษาได้ทางเว็บไซต์  http://lms.rmutp.ac.th/moodle/  โดยได้จัดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียน E – Learning  ในหลักสูตร  Learning  Management  
System,  Photoshop  CS4,  Illustrator CS4,  Flash  CS4,  และ Indesign. 

http://lms.rmutp.ac.th/moodle/
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ด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจ านวน  
47 เรื่อง  214  ตอน  และผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกวันอาทิตย์  เวลา 9.30 – 10.00น. จ านวนทั้งสิ้น 46 
ตอน และสามารถเข้าศึกษาย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์  http://mmd.rmutp.ac.th 
 

 
 

2. การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

2.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้ทันสมัย 
ด าเนินการจัดหาเครื่องมือปฏิบัติการในการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันต่อ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ได้แก่ ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะด้าน
เครื่องกล ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการโทรทัศน์   ระบบ E-Book  
ระบบเครือข่ายไร้สาย  ระบบ E-Training  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป 

ด าเนินการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ านวน 410 เครื่อง เพ่ือทดแทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษา 

พัฒนาระบบห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ (E - Library) ด้วยการปรับปรุงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ “WALAI  AutoLib” Version 1.3 ติดตั้งเครื่องให้บริการสืบค้น(OPEC) และยืมคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Self  Checkout) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที ่(Portable Reader)  

2.2 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิโดยจัดโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ สาระในการสัมมนาประกอบด้วย 
แนวคิดและแนวทางในการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การน ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติในระดับอุดมศึกษา การจัดท าข้อก าหนดจ าเพาะของหลักสูตรและ
รายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน การจัดท าแผนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

http://mmd.rmutp.ac.th/
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2.3 จัดท าคลังความรู้ 
ด าเนินการโดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเห็นความส าคัญ

ของการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยได้จัดท า
แผนการจัดการความรู้และก าหนดเป้าหมายในปี 2553 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  โดยให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ KM ของหน่วยงานและ
เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการท างาน และได้พัฒนาระบบคลังความรู้ (KM Blog) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรในรูปแบบของเว็บบล็อค (Webblog)  เป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเต็มที่ 

ด าเนินงานบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยจัดประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงานเพ่ือประสานความร่วมมือ ในการจัดท า
คลังความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งพัฒนาและบริหารจัดการคลังความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์  
เพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในลักษณะเครือข่ายคลังความรู้  โดยจะมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับเป็นศูนย์แม่ข่าย 

นอกจากนี้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคลังปัญญาเพ่ือจัดเก็บและให้บริการ
สารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
บัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัลไว้ศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่จัดเก็บ
ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงการนักศึกษา บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วารสารอิเลก
ทรอนิกส์ การบรรยาย ชุดการเรียนการสอน และคู่มือปฏิบัติ รวมจ านวน 208 เรื่อง สามารถสืบค้น
ผ่านทางเว็บไซต์  http://repository.rmutp.ac.th/ 

2.4 ส่งเสริมสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์จ านวน 112 คน 

ที่ปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย
ระบบงานสหกิจศึกษา การบริหารและจัดการสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 

มีการเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา การสมัคร
งาน การเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ์ การเขียนรายงานและการน าเสนอ ระบบคุณภาพอาชีวอนามัย 
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จากเดิมมีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพียง 1 คณะในปี 2552 ได้เพ่ิมเป็น 5 คณะในปี 2553 ได้แก่  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 321 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
146 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 131 
คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 664 คน และจะด าเนินการในทุกคณะในปี 2554 

 

http://repository.rmutp.ac.th/
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ร่วมกันตรวจสวมกันตรวจสอบอบ  

ร่วมกันวางแผนวมกันวางแผน  

ร่วมกันปฏิบัติวมกันปฏิบัติ  ร่วมกันปรับปรุงวมกันปรับปรุง  

การตรวจสอบตรวจสอบ  
และประเมินคุณภาพและประเมินคุณภาพ  

การควบคุมคุณภาพ  

ด าเนินการจัดท าระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2553 

2.5 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล 
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง และด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษา มีการน าข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกระบวนการประกันคุณภาพในทุกระดับการท างาน โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานแต่ไม่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น โดยร่วมกันวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ การลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบ
ผลงาน การค้นหาจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงเพ่ือมุ่งหวังประสิทธิภาพ ระบบการท างานนี้ช่วยสร้าง
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองและ
ประเมินตนเอง ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่มั่นคงและเป็นปัจจุบัน  
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มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2552  เท่ากับ 3.924 โดยมีผลคะแนนในแต่ละมิติดังนี้ 

มิติของตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 3.5651 
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 4.4956 
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3.8553 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 4.1754 

รวม 4 มิติ 3.9240 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยจาก 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 2.58 
โดยมีผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมิน 
1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 2.50 
2. การเรียนการสอน 2.17 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 
4. การวิจัย 2.75 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 2.60 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 
7. การบริหารจัดการ 2.78 
8. การเงินและงบประมาณ 2.50 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 2.58 

3. การบริหารจัดการเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยพัฒนาระบบการบริหารงาน

อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารเวลา และบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้      
มีการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดท า
แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

3.1 สร้างเครือข่ายมาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาในด้านนักศึกษา บุคลากร  

หลักสูตร การเงิน และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการและด้านงานวิชาการ 
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ระบบการจัดการสารสนเทศระบบการจัดการสารสนเทศ  -- MISMIS

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

ระบบสารสน
เทสเพื่อการ
บริการ

ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 
พัฒนาระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในได้แก่ ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ และข้อมูลพ้ืนฐาน(Common Data Set) ตั้งแต่ระดับสาขาวิชาจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านทางระบบฐานข้อมูล 
CHEQA (http://www.cheqa.mua.go.th/) 

3.2 พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่ 
ด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารในเรื่องการบริหารเพ่ือความ

เป็นเลิศ(TQA) โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับได้แก่ต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง 
คณบดี ผู้อ านวยการ รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า
งาน รวม 175 คน ให้มีการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยอื่น 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส าคัญด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ 
 พัฒนาระบบงาน ERP, BPM และ HRM เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต 
 

ความต้องการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยความต้องการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ระบบการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

ผูบ้ริหาร.สภามหาวทิยลยั.สงป.สมศ.กพร.สกอ. กรมบญัชีกลาง.สตง

ระบบการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

ผูบ้ริหาร.สภามหาวทิยลยั.สงป.สมศ.กพร.สกอ. กรมบญัชีกลาง.สตง

น าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้ทันที เช่นข้อมูลทาง
การเงิน และงบประมาณ 

น าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้ทันที เช่นข้อมูลทาง
การเงิน และงบประมาณ 

ช่วยการวิเคราะห์การท างาน เช่นต้นทุนต่อ
กิจกรรม การเพ่ิมหรือลดขยายห้องเรียน
ช่วยการวิเคราะห์การท างาน เช่นต้นทุนต่อ
กิจกรรม การเพ่ิมหรือลดขยายห้องเรียน

ปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้านบุคคลากร 
การเงิน และ งบประมาณให้เช่ือมโยงกัน

ปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้านบุคคลากร 
การเงิน และ งบประมาณให้เช่ือมโยงกัน

 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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ด าเนินการโดยเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานในระบบงาน 3 ระบบ ได้แก่ 
ระบบงานการวางแผนทรัพยากร (ERP: Enterprise Resource Planning) ระบบงานการวางแผน
และการบริหารงบประมาณ (BPM: Budget Planning and Management) และระบบงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM: Human  Resource Management) เป็นการพัฒนาระบบที่จะท า
ให้เกิดประโยชน์ในการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ระบบจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อาทิ สร้างฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการน าไปใช้งานในภารกิจต่างๆ  และเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ลดภาระ
ในการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน สามารถติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานได้แบบ Real Time       
ลดความผิดพลาดในการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 

ระบบวางแผนงบประมาณระบบวางแผนงบประมาณ  
(Budget Planning Management)(Budget Planning Management)

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ( (Infrastructure System)Infrastructure System)

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบบริหารทรัพยากรองค์กร   
(Enterprise Resource Planning)(Enterprise Resource Planning)

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

งานวิจัยและประเมินผล

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานออกแบบก่อสรา้ง

งานวิเคราะห์งบประมาณ

ภาพรวมโครงการภาพรวมโครงการ

การติดตัง้เครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่าย
(Server)

การติดตัง้เครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่าย
(Server) ลิขสิทธ์ิ

ระบบ ERP, BPM, HRM
ลิขสิทธ์ิ

ระบบ ERP, BPM, HRM การตดิตัง้ระบบ SQL Serverการตดิตัง้ระบบ SQL Server

 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง(BI :  Business 

Intelligence) โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้จัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ     
ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และใช้ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลตามตัวชี้วัด และมุมมองในการติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบหนังสือค้างได้ แยกหนังสือรับ หนังสือส่ง 
ประกาศ ค าสั่ง และสามารถส่งเอกสารเข้าเก็บเป็นหลักฐานในระบบประกันคุณภาพได้ 
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 พัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ใน
การก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยแยกรายงานตามผลผลิต        
7 ด้าน 

 

 พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ซึ่งเป็นระบบรายงานผลการประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัย (e-SAR Card) 

 

 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับผู้เรียนเพ่ือประเมินตนเองและประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุก
รายวิชาที่เรียน และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินการสอนของ
ตนเอง 

 

 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
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 พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ระบบการจัดท ารายการสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competency) สมรรถนะเชิงการ
บริหาร (Managerial Competency) และการประเมินผลสมรรถนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือท า
การบ่งชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงาน และสมรรถนะเชิงการบริหารของข้าราชการ บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้วิธีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และคลังข้อสอบ   ส าหรับใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประกอบในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม อันได้แก่การพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
ของมหาวิทยาลัยและผลของการปรับเป็นสมรรถนะที่ได้ เพ่ือน าไปสู่การประเมินสมรรถนะของทุก
ต าแหน่ง พัฒนาและขยายผลสู่การประเมินในส่วนของความรู้และทักษะต่อไป 

 

 พัฒนาระบบประเมินความสามารถทางต าแหน่งงาน เพ่ือใช้ในการประเมิน
ในการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง การคัดสรรบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะทางพฤติกรรมและ
ความสามารถตามที่ต้องการในการท างาน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ แบบทดสอบวัด
ลักษณะนิสัย แบบทดสอบวัดจุดแข็งและจุดอ่อน และแบบทดสอบวัดคุณสมบัติของผู้ท างานใน
ต าแหน่งงาน (Teller Position)  

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลั ย ได้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นทุนจากทุกหน่วยงาน  

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคคล ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่าย
อ่ืน จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทงบประมาณ กิจกรรมและสาขาวิชา และด าเนินการวิเคราะห์
ต้นทุน โดยมีนโยบายให้น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย จากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน 3 ส่วน ได้แก่ 

- การใช้ทรัพยากร ให้ คุ้ มค่ า ( Input)  ในการประหยัดการใช้ วั สดุ  
งบประมาณ  และมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ(Process) โดยลดขั้นตอนการท างาน
ลดความซ้ าซ้อนของงาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในผลผลิต(Output) โดยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ และน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจให้มากขึ้น 
 
 
 

http://career.rmutp.ac.th/
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3.4 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้แก่ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ด าเนินงาน

ต่อเนื่องตลอดปีพ.ศ. 2553 จ านวน 30 ตอนในรูปแบบสารคดีสั้นแนะน าวิชาชีพต่างๆที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน ออกอากาศในรายการ “ช่วยคิด  ช่วยท า” ชื่อชุดมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  ความยาว 1 
นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ทางไทยทีวีสีช่อง 3  เวลา  05.30 – 06.00น. 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2553 ได้แก่ 
- จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายไตรมาส     ปีที่ 5 

ฉบับที่ 13-16 จ านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)  

จ านวน 5,000 ชุด 
- ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 จ านวน 25 

ป้าย 
- โปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 จ านวน 3,000 แผ่น 
- จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 5 ฉบับ     

32 – 43 จ านวนพิมพ์ 6,000 เล่ม โดยรวบรวมข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภทอย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 
2553 โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต 

 จัดท าสื่อประชาสัมพัน์ในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นที่นิยม เพ่ือน าเสนอ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลส าคัญ บุคคลที่ เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อ ได้แก่ ชุดของขวัญ          
แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก ไดอารี่ ถุงกระดาษ ชุดเบญจรงค์และของที่ระลึกต่างๆ 

 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ไตรวิชั่น โดยติดตั้งในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยที่มี
การสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นทั้ง 5 ศูนย์ ด าเนินการเปลี่ยนป้ายทุก 3 เดือนเพ่ือปรับปรุงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละป้ายจะมีการน าเสนอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและการจัดประชุมต่าง ๆ 

 ผลิตซีดีน าเสนอมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมสาระจาก 9 คณะที่มุ่งเน้นถึง
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ จัดท าเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเรื่ องราวของ
มหาวิทยาลัย  น าเสนอผ่านทางสื่อวิดีทัศน์ในโอกาสต่างๆ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ด าเนินโครงการแนะแนวสัญจรเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะน า
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับทราบข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ และเป็นการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ โดยด าเนินกิจกรรมตลาดนัด
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หลักสูตรและการแนะแนวการศึกษา เป็นจ านวนมาก อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และภาคเอกชนต่างๆ ด าเนินงานไปแล้วกว่า 20 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าดูประมาณ 
6,000 คน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เช่น 
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา และการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป 

3.5 พัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ด าเนินการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างวงจรสื่อสารแบบ

เครือข่ายไร้สาย (WiFi) ขนาดช่องสัญญาณ 100 เมกกะบิทต่อวินาที  เชื่อมระหว่างพ้ืนที่ศูนย์เทเวศร์
และศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์เทเวศร์กับศูนย์พระนครเหนือ และขยายช่องสัญญาณ           
ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็น 1000 เมกกะบิทต่อวินาที 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 การบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและก าหนดระเบียบคณะ

กรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน พ .ศ. 2552 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่องการก าหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินอีกจ านวน       
2 ฉบับ จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเพ่ือการหารายได้ โดยในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมี
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2552 – สิงหาคม 2553  เป็นจ านวนเงิน 1,130,720
บาท และด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองบริหารทรัพย์สินและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
อิสระเพ่ือหารายได้ในเชิงธุรกิจ 
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3.7 พัฒนาลักษณะทางกายภาพของทุกศูนย์ (ทั้ง 4 ศูนย์) 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2560 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย โดยการ
ปรับปรุงด้านภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ให้มีพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาและบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยในปี 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ในวงเงิน 314,655,040 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเดิม ดังนี้ 

 คณะบริหารธุรกิจ 
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
- ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก 
- ปรับปรุงส านักงานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียนวัดผล (อาคาร2) 
- ก่อสร้างถนนบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร 
- ก่อสร้างฐานพร้อมตราสัญลักษณ์ 
- ปรับปรุงพื้นท่ีสาขาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ปรับปรุงอาคารเรียน 9 ชั้น 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 3-5 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
- ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและ

ประสบการณ์ เชิงวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการท างานที่พึงประสงค์ พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพเชิงวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป้าหมายการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 
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4.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
 พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษา (TQF)  โดย ได้ จั ด

ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง และด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ใหม่ตามกรอบ TQF จ านวน 4 หลักสูตรซึ่งเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2553 ได้แก่ 

- หลักสูตรปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา และ ศศ.บ. สาขา
ภาษาไทยประยุกต์ 

- หลักสูตรปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน และ ศศ.ม. สาขาวิชาการสื่อสารตลาด 

และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิภายในปี 2555 

 ด าเนินการตามนโยบาย 3D ของสถานศึกษา โดยได้สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย 3D โดยให้สอดแทรกความรู้อยู่ในการเรียนการสอนทุกวิชา และ
เปิดสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และไทยศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 ด าเนินโครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 
25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยด าเนินความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
และวางแผนชีวิตการท างานก่อนก้าวเข้าสู่โลกอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา สร้างเครือข่ายเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สายตาของ
สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป 

ผู้ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป
ประมาณ 2,000 คน กิจกรรมในงานได้แก่ การแนะน ามหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ การให้บริการ
ทดสอบความถนัดทางอาชีพและการทดสอบบุคลิกภาพ โดยกรมการจัดหางาน การสาธิตอาชีพอิสระ
จากคณะต่างๆ รวมทั้งโครงการเส้นทางอาชีพอิสระของหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานและแนวแนะทางการศึกษาต่อ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสู่เส้นทางการท างาน โดยหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จัดตลาด
นัดแรงงานโดยเชิญผู้ประกอบการมารับสมัครและร่วมกับส านักจัดหางาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านงานและอาชีพและเรื่องอ่ืนๆ 

 ด าเนินการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายแนะแนว
การศึกษาเชิงรุก ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2553 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานแนะแนวและหัวหน้าสาขาวิชา ได้มีความรู้ในแนวทางการบริหารงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เข้าใจความส าคัญของการปฏิบัติงานแนะแนว เทคนิคการให้ค าปรึกษา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท างาน มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 36 คน 

4.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 ด าเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี(โครงการงบยุทธศาสตร์ฯ) โดยจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้แก่อาจารย์
จ านวน 11 ทุน พัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
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วิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์  
และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคล
พระนคร” เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
นักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรม  อ่ืน ๆ ให้มีโอกาส
เปิดโลกทัศน์สู่สากล เพ่ือจะได้น าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าเป็น
ทรพัยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงต่อไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม มีทักษะในการใช้ชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักบทบาทหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย สามารถสร้างผู้น า
นักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ด าเนินการฝึกอบรมนักศึกษาจ านวน  60 คน 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2553 และด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ได้แก่ 

- ส่งนักศึกษาจ านวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพหนานห
นิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553  

- ส่งนักศึกษาจ านวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 
มิถุนายน 2553 

- ส่งนักศึกษาจ านวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคบาหลี 
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2553 

4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน ท างาน และด ารงชีวิต 
 ด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน ระหว่างวันที่ 24 – 27 
กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก หัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การพัฒนาจิตอาสา เทคนิคการพูด การพัฒนาระเบียบวินัย การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า  
การเขียนโครงการและการรายงานผลการประเมินโครงการ เพ่ือให้ได้แกนน านักศึกษาที่มีคุณภาพ     
มีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างานสโมสรนักศึกษา
รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างแกนน านักศึกษาของคณะต่างๆ 

 ด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2553  ณ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่อง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สร้างทักษะในการฝึกสมาธิ เพ่ือให้มีความเข้มแข้งทาง
จิตใจ และให้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตได้ 
 
 



 

 

26 

4.4 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
ด าเนินการเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีพลานามัยแข็งแรง  

สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเล่น
กีฬาของนักศึกษา ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศระดับที่สูง
ตามศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษารู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา          
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ต่อไป   
รวมทั้งได้สอดแทรกการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่โดยความร่วมมือกับ สสส. อีกด้วย   

สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในทุกหน่วยงาน สนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมประกวด
กองเชียร์ กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อาทิ 

 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37    
“แม่โดมเกมส์” 

 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 26 “รัตนโกสินทร์เกมส์” 

 โครงการพัฒนาส่งเสริมกีฬา มทร. พระนครเกมส์ 
 โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาเอดส์และสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะแก่การเรียนรู้

นอกเวลาเรียน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจและการออกก าลังหลังเลิกเรียน 

4.5 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิ 
 การส่งนักศึกษาเพชรราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัย

หนานหนิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ของ
วิทยาลัยหนานหนิงเข้าศึกษาในหลักสูตร 2+1 และ 2+2  

 การรับนักศึกษาจาก Kunming University of Science and 
Technology  เข้าเรียนภาษาไทย ที่คณะศิลปศาสตร์  เป็นเวลา 4 เดือน  

 การรับนักศึกษาจาก Chemnitz University of Technology  ประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 

 การรับนักศึกษาจาก University of Applied Sciences Wurzburg 
Schweinfurt ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาในหลักสูตร BBA(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขา
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

4.6 ด าเนินความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือและด าเนินงานตามข้อตกลงในเรื่อง

ของการให้โควต้าศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน /ฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา อาท ิ

 ความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในการให้โควต้านักเรียน  
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
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 ความร่วมมือกับวิทยาลัยหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
การส่งนักศึกษาเพชรราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดหลักสูตร
แบบ 2+1 และ 2+2  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยส่งอาจารย์ไปสอนวิชาภาษาไทยให้แก่
นักศึกษาจีน 

 ความร่วมมือกับ Bali State Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเชีย 
โดยส่งอาจารย์จาก Bali มาสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ และให้อาจารย์จาก
คณะบริหารธุรกิจไปที่ Bali โดยสอนวิชา Intriduction to Economic Study 

 ความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Wurzburg 
Schweinfurt ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจระหว่างกัน 

4.7 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นก ากับดูแลและคอยให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในช่วงการเรียนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัด
โครงการพ่ีติวน้องเพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และมีการตรวจสอบผลการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาตามความเหมาะสม 

4.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ด าเนินการสนับสนุนนักศึกษาระดับแกนน าให้เข้าโครงการ “เพชรราช

มงคลพระนคร” เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้าน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงต่อไป สามารถสร้างผู้น านักศึกษาที่มีคุณภาพ 
และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

 มหาวิทยาลัยได้น านโยบาย 3D มาใช้พัฒนาการด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยเริ่มใช้กับกิจกรรมขององค์การและสโมสรนักศึกษา อาทิ การเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาแต่ละคณะ การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การเลือกตั้งประธานสภา
นักศึกษา เพื่อตรวจสอบการท างานของสโมสรและองค์การ 

 สนับสนุนให้สโมสรและองค์การนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัดฝึกอบรมผู้น านักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้หลัก 
PDCA โดยจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และการวัดผลความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา และมีการประเมินผลโครงการ 

4.9 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
 จัดกิจกรรมยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย 
 จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
 จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลศิษย์เก่า 
 จัดท าท าเนียบศิษย์เก่าดีเด่นเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 จัดงานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่าประจ าปี 
 ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ        

ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
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5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยตระหนักว่าคุณภาพและศักยภาพบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก

ที่สุด การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและด าเนินงานบรรลุตาม
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

5.1 ปลูกจิตส านึกในการท างานร่วมกัน 
 ด าเนินการในเรื่อง Competency โดยได้ประเมินและบ่งชี้สมรรถนะหลัก

ของข้าราชการ และเตรียมความพร้อมในการบ่งชี้สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน และสมรรถนะเชิงการ
บริหารของบุคลากรทุกคน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง Competency ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนา ขีดความสามารถ
เพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน 

 มีการคัดเลือกและให้รางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีการจัดพิธี
มอบรางวัลในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย รวมทั้งได้คัดเลือกและส่งบุคลากร เข้ารับการ
พิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ และให้บุคลากรเข้ามาด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวันส าคัญต่างๆ การเดินการกุศล การจัดงานให้บริการแก่สังคมและชุมชน 

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ด าเนินการโดยให้ความส าคัญของการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้และ

เสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคลากร โดยได้จัดท าแผนการจัดการความรู้และก าหนดเป้าหมายในปี 2553  
ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ KM ของหน่วยงานและเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการท างาน และได้พัฒนาระบบคลังความรู้ (KM 
Blog) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในรูปแบบของเว็บบล็อค (Webblog) เป็นประโยชน์ใน
การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดได้
อย่างเต็มที ่

 ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานจ านวน 180 คน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกัน 

5.3 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากร 
 ด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่บุคลากรโดยติดต่อประสานกับ

ทางโรงพยาบาลให้มาตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของ
ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ และได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจ านวนรายละ 
200 บาท โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้รูป   
มีแบบที่ทันสมัย สะอาด และจัดหาอุปกรณ์และวัสดุในการด าเนินงานอย่างพอเพียง 
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5.4 การจัดท า Training Roadmap, และ Career Path ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 ด าเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรโดยการจั ด
สัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ ได้แก ่

- การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือท าผลงานทางวิชาการ 
- การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างนักวิจัย 
- การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- การจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 ด าเนินการจัดท า Career Path ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งจัดท า
รายละเอียดประวัติการท างาน และคุณวุฒิการศึกษา มีการส ารวจข้อมูลของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นระยะ 
และได้ด าเนินการสร้างหลักเกณฑ์และวิธีในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ด าเนินการจัดท า Career Path ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้
ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 

5.5 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดหาทุนการศึกษาจาก

แหล่งทุนทั้งของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก ซึ่งในปี 2553 มีผู้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
9 คน และระดับปริญญาเอก 15 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน 

 สรรหาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ือมาเป็นอาจารย์ พิ เศษของ
มหาวิทยาลัย 

 พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้อาจารย์สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้ 

 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการโดยมีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้มีการส่งผลงาน และ
สนับสนุนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย 

- จัดหาคู่มือเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

- เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 

ในปี 2553 มีผู้ได้รับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11 ราย และอยู่ระหว่างรอการพิจารณา 6 ราย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคมโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 14 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 

14 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ไม่บรรลุเปูาหมาย 1 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ได้แก่ 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ    
ระดับผลลัพธ ์     

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 82 88.37 บรรลุ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ 

ร้อยละ 76 85.81 บรรลุ 

3. โครงการบริการวิชาการที่ 
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 5 43.75 บรรลุ 

ระดับผลผลิต     
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ 64 66 บรรลุ 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 82 89.22 บรรลุ 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 100 บรรลุ 

7. ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

บาท 6,196,400 5,803,799.69 
(93.66%) 

บรรลุ 
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ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิตที่ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
ระดับผลลัพธ ์     

8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี 
การเผยแพร่ด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 39 40 บรรลุ 

9. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 82 87.26 บรรลุ 

10. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี 
การเผยแพร่ด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะ  
เวลา 1 ป ี

โครงการ 30 40 บรรลุ 

ระดับผลผลิต     
11. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 48 47 ไม่บรรล ุ

12. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 82 90.43 บรรลุ 

13. โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 100 บรรลุ 

14. ค่าใช้จ่ายของการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 4,642,100 3,592,773.75 
(77.40%) 

บรรลุ 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุผลส าเร็จ
ตามมาตรการที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดพันธกิจ การให้บริการวิชาการ  

แก่สังคม เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง      
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2553 จ านวน 67 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,196,400 บาท จ าแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน 5,624,400 บาท จ านวน 48 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 572,000 บาท 
จ านวน 16 โครงการ และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 โครงการ โดยมีผลการ
ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ  ดังนี้ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่
ชุมชน 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพ
ใหม่แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs และภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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 ด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในทุกคณะโดยมีความหลากหลาย       
ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การบัญชีเพ่ือชุมชน หัตถกรรมไทยเสริมรายได้ การฝึกอบรม
วิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน การท าสมุนไพรแปรรูป 

 ด าเนินงานบริการเทคโนโลยีโดยจัดโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพเดิม  อาทิ  ประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย 
Hot Runner  เทคโนโลยีการเฉือนโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด  การออกแบบแม่พิมพ์เปุาขวด
พลาสติก  ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)  โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold 
Wizard)  การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด(PET)  เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟูา  พ้ืนฐานการ
เลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน/สายพาน/คลัปปลิ้ง  การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน  

 ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโดยจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้างอาชีพใหม่ โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 7 โครงการ จ านวน 1,715,000 บาท 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นใน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 11 ชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 

1.2 จัดตั้งศูนย์วิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
 จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เพื่อด าเนินภารกิจด้านงานบริการวิชาการ

แก่สังคม เช่น การอบรมสัมมนา งานผลิต ซ่อม-สร้าง ทดสอบ- ตรวจสอบ งานบริการให้ค าปรึกษา  
ด าเนินโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ  ด าเนินการให้บริการวิชาการเพ่ือหา
รายได้โดยให้บริการด้านการผลิต ซ่อม – สร้าง ตรวจสอบ ทดสอบและอ่ืนๆ 

 จัดตั้งศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการคลีนิกเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด าเนินจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้างอาชีพใหม่  

1.3 ผลิตสื่อเพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเน้นใน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 17 เรื่องรวม 214 ตอน สามารถเข้าชม
รายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ http://mmd.rmutp.ac.th หลักสูตรด าเนินการผลิตสื่อเพ่ือ
การศึกษาได้แก่ สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 6  
ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่  4 การสร้างสรรค์งานออกแบบจากกระดาษ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ขนมไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้ ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ 1 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ อาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 7   
ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 5  ภาษาน่ารู้ มนุษยสัมพันธ์ หลักการประกอบอาหาร การจัด
ดอกไม้ สร้างสรรค์งานผ้า และราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 

 
 
 

http://mmd.rmutp.ac.th/
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1.4 พัฒนาศูนย์ภาษาเพ่ือให้บริการวิชาการและรายได้ 
ด าเนินการจัดโครงการ English Camp 2010 โดยศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 

15 – 17 พฤษภาคม 2553 โดยได้รับความร่วมมือจาก  Dr. Kris  Rugsaken จาก Ball State 
University ประเทสสหรัฐอเมริกา พร้อมทีมงาน Camp Leader อีกจ านวน 8 คน มาจัดการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะจ านวน 90 คน ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษและเกิดความตื่นตัวที่จะศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมต่อไป 

1.5 พัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  เพ่ือสร้างชื่อเสียงและหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เพ่ือด าเนินภารกิจด้านงาน
บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การอบรมสัมมนา งานผลิต ซ่อม-สร้าง ทดสอบ- ตรวจสอบ งานบริการ
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

 ด าเนินโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ ด าเนินมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตชิ้นส่วนกายอุปกรณ์มอบให้กับหน่วยงาน          
ที่ให้บริการแก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาส เช่น ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลต่างๆ โดยในการ
ด าเนินงานได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ เพ่ือร่วมผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของกายอุปกรณ์ในปี 2553 ได้รับ
งบประมาณ 420,000 บาท ผลิตชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ ชุดขาเทียม ทั้งใต้เข่าและเหนือเขา เพ่ือมอบ
ให้กับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และผลิตเพ่ิมเติมให้กับโรงพยาบาล 
จงัหวัดน่าน 

 ด าเนินโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการให้ความช่วยเหลือแก่
อุตสาหกรรม ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย(พ.ศ. 2550 – 2553)” เพ่ือยกระดับและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ 

 ด าเนินการให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้โดยให้บริการด้านการผลิต 
ซ่อม – สร้าง ตรวจสอบ ทดสอบ และอ่ืนๆ สามารถให้บริการได้เป็นที่พึงพอใจและสร้างความรู้ 
ทักษะความช านาญให้แก่ผู้ปฏิบัติ เกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม  
โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมวินิจฉัยและให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ ได้รับเสียงตอบรับจากสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดีเกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง ได้รับความนิยมและได้รับการร้องขอ
อย่างต่อเนื่องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมวินิจฉัยและให้การช่วยเหลือ 

1.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการร่วมกับหน่วยงานทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

 ด าเนินโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการให้ความช่วยเหลือแก่
อุตสาหกรรม ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสนับสนุนงานซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรอย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมไทย(พ.ศ. 2550 – 2553)” เพ่ือยกระดับและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ 
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 ด าเนินความร่วมมือกับส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการด าเนินการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างเครื่องประดับ(รูปพรรณ) ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับช่างฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์  
วินิจฉัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหา สามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ 

 ด าเนินความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด าเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจ
อาหารไทยและขนมไทย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิม  
สนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน ที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างและประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพ่ือ
เตรียมความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการใน 3 ปีแรกให้อยู่รอดและรักษา
สถานภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ด าเนินการฝึกอบรมในช่วงเวลา
เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2553 และศึกษาดูงานร้านตั้งเซ่งจั๊วและ    
ร้านริน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เรียนรู้แนวทางในการด าเนินธรกิจที่ประสบความส าเร็จ 

 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเยี่ยมคลีนิกเทคโนโลยี จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

2. สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจด้านหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย และได้ก าหนดเป็นนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการด าเนินงานด้านนี้ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม ตลอดจน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษา
และบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเปูาหมายผู้ เ ข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยทั้ง  
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และสาธารณชนทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วม มีการบูรณาการกิจกรรม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
กิจการนักศึกษา มีการจัดแสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อต่างๆ และ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ศึกษา ค้นคว้า การผสมผสานเทคโนโลยี
เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 48 
โครงการ งบประมาณ 4,642,100 บาท 

2.1 ทุกคณะจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด า เนิ นการจั ดกิ จกรรมที่ มี ก ารบู รณาการกิ จกรรมการท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา  
มีกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และสาธารณชน
ทั่วไป 
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 ด าเนินโครงการในการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 80 คน โดยเข้าศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์ของปุาชายเลนและผลกระทบของระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน        
การขยายพันธุ์พืช การปลูกปุา การฟ้ืนฟูปุา มีกิจกรรมการส ารวจศึกษาธรรมชาติปุา การปลูกต้นไม้
บริเวณปุาชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 1 (ศส.พช.1) อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด นอกจากนี้ได้ศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวประมงพ้ืนบ้าน มีการเข้า
ศึกษาความรู้กับกลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินโครงการปลูกปุาชายเลนเพ่ืออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทยฯ ของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บริเวณปูอมพระจุลจอมเกล้า อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปรการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และวางแผนดูแล
ทรัพยากรปุาชายเลน และสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ปุาชายเลน มีการศึกษาระบบนิเวศน์ปุาชายเลน และกิจกรรมปลูกปุา   
ชายเลน และเยี่ยมชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 ด าเนินโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบุคลากร
และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี นครปฐม โดยศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทราย         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และศึกษางานศิลปะ ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี และพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐม 

 ด าเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของบุคลากรและนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจจ านวน 120 คน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้เห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด วิธีฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม      
การพัฒนาแหล่งน้ า การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การปูองกันไฟไหม้ปุา ฯลฯ และให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาดูงานและปลูกปุาชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลน      
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2 ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเข้า

ศึกษาเยี่ยมชมในพ้ืนที่จริง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการสั่งสม การถ่ายทอด  
และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้แสดงออกมาในรูปของสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้
นักศึกษาน าภูมิปัญญาที่ได้พบมาบูรณาการเข้ากับวิทยาการความรู้ที่ก าลังศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนได ้
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 ด าเนินการกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยให้บริการวิชาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูป
เป็นสินค้าชุมชน เช่น การแปรรูปกล้วย การแปรรูปไม้ไผ่ การแปรรูปสมุนไพร การถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นจ านวน 150 คน ไปศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ของกลุ่มทอผ้าบ้านนา 
ตาโพ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการสะสมและจัดแสดงผ้าทอลายโบราณ และการทอผ้าเพ่ือ
เป็นสินค้าของกลุ่มชาวบ้านอันเป็นการสืบสานอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น 

 จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 100 คน ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตลอดล าน้ า
เจ้ าพระยา -ท่าจีน -นครชัยศรี  ซึ่ งอยู่ ใน เขตจั งหวัดกรุ ง เทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
ประสบการณ์ในวิถีชีวิตของผู้คนตามชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาและถูกใช้อยู่ชีวิตปกติ
ประจ าวันและการประกอบอาชีพดั้งเดิมในชุมชน 

2.3 บูรณาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการศึกษาและให้บริการวิชาการ 

ด าเนินการปลูกจิตส านึกนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และท ากิจกรรม
สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งหวัง
ให้สังคมและคนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และเชื่อมโยงความต้องการของ
ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย ที่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชุมชน 

 บูรณาการความรู้โดยให้สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา เพ่ือให้เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่มุ่งหวังให้สังคมและคนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และได้ด าเนินโครงการ      
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น โครงการค่ายนักออกแบบรักษ์โลกของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยมีการให้ความรู้ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้      
ที่ได้รับไปทดลองออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะ
ของสถานี Recycle วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ และให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ด้วยการผลิตสื่อ
รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินโครงการเกี่ยวกับประเพณีและวันส าคัญต่างๆ โดยน าความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้ตกแต่งในงานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น และเพ่ือฝึก
ทักษะให้แก่นักศึกษาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ โครงการเทิดพระเกียรติ
วันอาภากรร าลึก “19 ธันวาคม” โครงการอนุรักษ์ละคอนชาตรีหลานหลวง โครงการเทิดพระเกียรติ 
“พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  
โครงการสืบสานการแต่งกายผ้าไทย  
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2.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
ด าเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยใช้โอกาสจากการ Roadshow 

ในต่างประเทศ หรือโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่างๆ อาทิ โครงการครัว
ไทยสู่ครัวโลก ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ          
ของนักศึกษา “เพชรราชมงคล” 

2.5 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 ด าเนินการจัดท าโครงการเล่าขานต านานนางเลิ้งและจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนนางเลิ้ง  เพ่ือบันทึกความเป็นมาของชุมชนที่มีมานานกว่า 100 ปีและเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

 ด าเนินการอนุรักษ์การแสดงละครชาตรีหลานหลวง ซึ่งเป็นมหรสพเก่าแก่
ของไทย และได้จัดการแสดงเนื่องในโอกาสวันอาภากร ในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตฯ บริเวณมุมถนนพิษณุโลกตัดถนนพระราม 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 14 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์หลัก 
1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
2. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 

14 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิตที่ : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลย ี   
ระดับผลลัพธ ์     

1. จ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โครงการ 6 10 บรรลุ 

2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

โครงการ 6 10 บรรลุ 

3. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

โครงการ 3 10 บรรลุ 

ระดับผลผลิต     
4. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 14 14 บรรลุ 
5. จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไป   

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โครงการ 14 14 บรรลุ 

6. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 100 บรรลุ 

7. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

บาท 4,040,100 4,040,100 
(100%) 

บรรลุ 
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ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิตที่   ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้    
ระดับผลลัพธ ์     

8. จ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โครงการ 6 24 บรรลุ 

9. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณชิย์/ประโยชนต์่อสังคมชุมชน 

โครงการ 6 12 บรรลุ 

10. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม   
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

โครงการ 3 12 บรรลุ 

ระดับผลผลิต     
11. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 45 45 บรรลุ 
12. จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไป   

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โครงการ 45 45 บรรลุ 

13. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 92.85 บรรลุ 

14. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

บาท 4,399,500 4,399,500 
(100%) 

บรรลุ 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุผลส าเร็จ
ตามมาตรการที่ก าหนด ดังนี้ 

1. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยด าเนินภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

ตอบสนองนโยบายของประเทศและความต้องการของชุมชน สนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว
พระราชด าริ การวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผลิตบุคลากรวิจัย และพัฒนาจัดตั้งหน่วยงานวิจัยต่าง 

1.1 เนินการวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการท าผลงานวิจัยซึ่งนอกเหนือจากการให้ทุน

สนับสนุนวิจัยแล้ว ยังสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
และด าเนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
โดยมีผลงานวิจัยร่วมในปี 2553 ดังนี้มีผลงานวิจัยร่วมในปี 2553 ดังนี้ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา 
- การพัฒนาวัตถุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย 
- การทอผ้าขิดลายไทยเพ่ือการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
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1.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายการวิจัยรวมทั้งประสานงานหา

แหล่งทุนจากภายนอกควบคู่กันไป เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี 5 เครือข่ายคือ 

- เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
- เครือข่ายวิจัยประชาชื่น(กรุงเทพตะวันตก) 
- เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เครือข่าย 9 ราชมงคล 
ในส่ วนของการหาแหล่ งทุนภายนอกได้ประสานงานกับส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปี 2553  
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจ านวน 1 โครงการ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้บุคลากรทราบถึงแหล่งทุน
สนับสนุนวิจัยตลอดจนช่องทางการเผยแพร่ผลงาน โดยผ่านทางหนังสือเวียน เว็บไซต์และอีเมล์ของ
นักวิจัย ซึ่งได้จัดท าข้อมูลไว้ในทะเบียนนักวิจัย 

1.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
ด าเนินการเพ่ือการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่โดยให้การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 195 คน ภายใต้โครงการ 
- โครงการวิจัยสัญจร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

(NRPM)  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและจัดท าสารสนเทศเพ่ือ  

การวิจัย 

1.4 พัฒนาต้นกล้านักวิจัย 
ด าเนินการอบรมนักวิจัยของหน่วยงานเพ่ือท างานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน  

โดยด าเนินโครงการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร ฝึกอบรมในหัวข้อกระบวนการวิจัยและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 129 คน 

ด าเนินงานวิจัยสถาบันโดยให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท าโครงการวิจัย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง และน าข้อมูลผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โดยในปี 2553 มีงานวิจัยสถาบันจ านวน 5 โครงการ ให้มีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัย
อย่างน้อยโครงการละ 1 คน เพ่ือเป็นการสร้างนักวิจัยใหม่ให้มีทักษะในการท าวิจัยและเกิดการริเริ่ม
ให้มีการท าผลงานวิจัยของตนเองได้ต่อไป 
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1.5 ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าระเบียบและประกาศ 
ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องวารสารทาง
วิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

- ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. ... 

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

- ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ. ... 

1.6 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
จัดตั้งขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่จาก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคลากรภายในและภายนอก โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า ศูนย์บ่ม
เพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology  
Phra Nakon - University Business Incubator: RMUTP-UBI) 

ด า เนิ นกิ จกร รมสร้ า งคว ามตระหนั กสู่ ก าร เป็ นผู้ ป ร ะกอบการ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ จ านวน 8 กลุ่ม จาก 5 คณะได้แก่  
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 8 ครั้ง จ านวน 4 หน่วยงาน คือ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าธนบุรี 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินธุรกิจและศึกษาดูงาน 
- จัดท ารายงานประจ าปี RMUTP – UBI รอบ 12 เดือน 
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1.7 ด าเนินงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยสถาบันโดยให้มีการท า

วิจัยสถาบันทั้งโดยบุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้ก าหนดนโยบายในการวิจัย
สถาบันในแต่ละปี เพื่อน าผลงานวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2552 มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน 23 โครงการ งบประมาณ
สนับสนุนรวม 745,000 บาท และในปี 2553 มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน 5 โครงการ งบประมาณ
สนับสนุนรวม 1,000,000 บาท 

1.8 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีการน าเสนอผลงานวิจัย และ

ส่งผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่างๆ และผลักดันให้มีการน าผลงานไปจดลิขสิทธิและสิทธิบัตรต่างๆ  
โดยในปี 2552 มีผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลระดับชาติ/จดลิขสิทธิ์ จ านวน 4 ผลงาน และใน        
ปี 2553 มีผลงานจดสิทธิบัตรจ านวน 1 ผลงาน 

2. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานในการสร้างและเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์  เ พ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนา
อุตสาหกรรม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

2.1 จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 มีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ    

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2552 โดยสนับสนุนให้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การสื่อสารโดยใช้สัญญาณ     
อิเลกทรอนิกส์เพ่ือน ามาพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสมองกล และสนับสนุนการด าเนินโครงงานพิเศษ
ของนักศึกษาจ านวน 3 โครงการ 

- หุ่นยนต์น าเข้า – น าออก วัตถุดิบในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติด้วยระบบ 
RFID 

- หุ่นยนต์ Access Control  ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลในการเข้า – ออกได้ 
- ชั้นวางสินค้าอัจฉริยะ 

 มีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยอัญมณีเครื่องประดับแฟชั่น เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในปี 2552 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

- เข็มทอผ้าประสิทธิภาพสูง 
- การคิดค้นโลหะน ามาท าเครื่องประดับ 

และให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในปี 2553 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
- การทดสอบการหดตัวของเทียนที่น ามาผลิตต้นแบบเครื่องประดับ 
- เทคโนโลยีการผลิตเบ้าหลอมโลหะ 
- การท าเซรามิกทนความร้อนเพื่อน ามาใช้ในอุตสาหกรรมหนัก 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพรอยต่อของพลาสติก 
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2.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้าน
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ด าเนินการประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งด าเนินงาน
อยู่ 4 ช่องทาง ได้แก่ การตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจ านวน 9 เรื่อง  
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติจ านวน 40 เรื่อง การจัด
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 116 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรายการ “ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์” จ านวน 30 
เรื่อง 

 จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปี 2552 วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(TCI) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี 2553 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ประกาศค่า Thai Journal  
Impact Factors ประจ าปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร มีค่าเท่ากับ 0.02 

 ด าเนินการจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ประจ าปี 2553  
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี       
มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจ านวน 25 โครงการ และมีการสาธิตการท างานของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่น ามาจัดแสดง 

 ด าเนินการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร     
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ       
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย  
นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย  
โดยภายในงานได้ด าเนินกิจกรรมสาธิตการฝึกอบรมการผสมเครื่องดื่ม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ด้วยงานแกะสลัก กระเช้าจากดอกบัว ศิลปะการตกแต่งกระเป๋า การท ายาหม่องสายรุ้ง เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 858,841,850 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็น
เงิน 648,349,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.49 และงบประมาณเงินรายได้ 210,492,790 บาท คิด
เป็นร้อยละ 24.51 ซึ่ งจะต้องด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ที ่
3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต 6 ผลผลิต ซึ่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) มีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

ไตรมาส 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม(ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง 
1 20.94 20 
2 44.87 43 
3 74.83 68 
4 100 94 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 639,402,100 บาท ได้รับเงินโอนจาก
กรมบัญชีกลางเพ่ือสมทบงบบุคลากร จ านวน 8,946,960 บาท รวมเงินงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินทั้งสิ้น 648,349,060 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 
527,431,389.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 เป็นเงินกันเหลื่อมปี 129,127,900.31 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.92  มีเงินเบิกเกินงบประมาณที่ได้รับ 8,210,238.48 บาท เนื่องจากการขอวงเงินงบบุคลากร
เพ่ิมเติมจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 24,000,000 บาท ซึ่งได้รับเพิ่มเติมครั้งนี้ เพียง 8,946,960 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย พบว่ามหาวิทยาลัยฯ    
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ร้อยละ 18.65 และต่ ากว่าเป้าหมาย   
ที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 12.65 

ส าหรับการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 44,266,548.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 
152,891,068.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 มีรายการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันได้แก่ 

- รายการครุภัณฑ์ จ านวน 28 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,815,068.50 
บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 24 รายการ เป็นจ านวนเงิน 3,376,548.50 บาท เป็นเงินกัน 4 รายการ ได้แก่ 
เครื่องปั๊มตรานูน เครื่องปรับอากาศ จอภาพคอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานอธิการบดี และ
เก้าอ้ีเอนกประสงค์ งบประมาณรวม 5,438,520 บาท มีการก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ 
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- รายการสิ่งก่อสร้างเป็นรายการผูกพันเดิม จ านวน 3 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
144,076,000 บาท มีการเบิกจ่ายรวม 40,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 

โดยรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2553 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ประเภท     
งบรายจ่าย 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจ่ายจริง 
เงินกัน 

เหลื่อมปี 
คงเหลือ 

บุคลากร 232,761,300 3,890,640.00 236,651,940.00 244,862,178.48 
(103.47%) 

- -8,210,238.48 

ด าเนินงาน 110,489,300 -3,403,839.56 107,085,460.44 107,085,460.44 
(100%) 

- - 

ลงทุน 144,076,000 8,815,068.50 152,891,068.50 44,266,548.50 
(28.95%) 

108,624,520.00  - 

อุดหนุน 42,923,300 5,669,236.31 48,592,536.31 48,592,536.31 
(100%) 

- - 

รายจ่ายอื่น 109,152,200 -6,024,145.25 103,128,054.75 82,624,674.44 
(80.12%) 

20,503,380.31 
 

- 

รวม 639,402,100 8,946,960.00 648,349,060.00 527,431,398.17 
(81.35%) 

129,127,900.31 
(19.92%) 

-8,210,238.48 

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2553 จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบจัดสรร เงินโอน รวม เบิกจ่ายจริง เงินกัน คงเหลือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

98,109,200   -7,537,879.75 90,571,320.25 96,087,764.51 
(106.09%) 

- -5,516,444.26 

ผลงานบริการทาง
วิชาการ 

5,624,400 -344,499.11 5,279,900.89 5,279,900.89 
(100%) 

- - 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

527,396,800 17,705,883.11 545,102,683.11 418,668,577.02 
(76.81%) 

129,127,900.31 -2,693,794.22 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่าย 
ทอดเทคโนโลย ี

2,695,600 - 2,695,600.00 2,695,600.00 
(100%) 

- - 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้

1,283,500 - 1,283,500.00 1,283,500.00 
(100%) 

- - 

ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4,292,600 -876,544.25 3,416,055.75 3,416,055.75 
(100%) 

- - 

รวม 639,402,100 8,946,960.00 648,349,060.00 527,431,398.17 
(81.35%) 

129,127,900.31 
(19.92%) 

-8,210,238.48 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

รายการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
งบประมาณสะสม (บาท) 

สิ้นไตรมาส 1 สิ้นไตรมาส 2 สิ้นไตรมาส 3 สิ้นไตรมาส 4 
มติ ครม. 639,402,100 127,880,420 274,942,903 434,793,428 601,037,974 

แผน มทรพ. 639,402,100 133,861,476 286,874,922 478,443,256 639,402,100 
ผลการเบิกจ่าย 
 บาท 99,913,042.23 202,509,287.61 314,477,000.49 527,427,385.48 
 ร้อยละ 15.63 31.67 49.18 81.35 
เป้าหมาย  

มติ ครม. ร้อยละ 20 43 68 94 
แผน มทรพ. ร้อยละ 20.94 44.87 74.83 100 
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

มติ ครม. ร้อยละ -4.37 -11.33 -18.82 -12.65 
แผน มทรพ. ร้อยละ -5.31 -13.20 -25.65 -18.65 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 
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ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ าแนกตามผลผลิต
และประเภทงบรายจ่าย 

ผลผลิต แผน/  
ผล 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสงัคมศาสตร ์

แผน   69,298,460.00  12,416,894.14    7,865,744.39      990,221.72 90,571,320.25 

ผล 74,814,904.26  12,416,894.14    7,865,744.39      990,221.72 96,087,764.51 

ร้อยละ            107.96             100.00            100.00            100.00          106.09 

ผลงานการให้  
บริการวิชาการ 

แผน      5,279,900.89   5,279,900.89 

ผล      5,279,900.89   5,279,900.89 

ร้อยละ              100.00           100.00 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แผน   167,353,480.00  94,668,566.30    152,891,068.50  31,467,791.03   98,721,777.28 545,102,683.11 

ผล   170,047,274.22  94,668,566.30      44,266,548.50  31,467,791.03   78,218,396.97 418,668,577.02 

ร้อยละ              101.61             100.00                 28.95           100.00              79.23             76.81 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แผน      2,695,600.00      2,695,600.00 

ผล      2,695,600.00      2,695,600.00 

ร้อยละ              100.00              100.00 

ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

แผน      1,283,500.00      1,283,500.00 

ผล      1,283,500.00      1,283,500.00 

ร้อยละ              100.00              100.00 

ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผน         3,416,055.75   3,416,055.75 

ผล         3,416,055.75   3,416,055.75 

ร้อยละ                100.00           100.00 

รวม 

แผน  236,651,940.00   
107,085,460.44 

  152,891,068.50  48,592,536.31 103,128,054.75 648,349,060.0
0 

ผล  244,862,178.48   
107,085,460.44 

   44,266,548.50  48,592,536.31  82,624,674.44 527,431,398.1
7 

ร้อยละ             103.47              
100.00 

              28.95            100.00             80.12             81.35 
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2 งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 210,492,790 บาท มี

การเบิกจ่ายเงินรวมจ านวน 139,988,737.83 บาท คิดเป็น ร้อยละ 66.51 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผน           
ที่ก าหนดไว้ พบว่าต่ ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 33.49 รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น
ดังนี้ 

ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ประเภทงบรายจ่าย งบจัดสรร 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหารจดัการฯ ร้อยละ 
บุคลากร 33,096,360 34,526,078.18 57,815 718,470 104.32 
ด าเนินงาน 84,675,780 53,957,643.62 239,176 322,951 63.72 
ลงทุน 21,913,940 14,482,634.86 1,506,746 1,115,873 66.09 
อุดหนุน 13,416,500 13,993,907.30 368,700 304,200 104.30 
รายจ่ายอื่น 25,558,560 23,028,473.87 1,457,994 3,361,810 90.10 
งบกลางคณะ 12,107,420     
งบบริหารจัดการฯ 19,724,230     

รวม 210,492,790 139,988,737.83 3,630,430.02 5,823,303.77 66.51 
 
ตารางที่ 6 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต งบจัดสรร 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหารจดัการฯ  ร้อยละ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา    
ด้านสงัคมศาสตร ์

50,815,030 33,688,233.59 1,397,760.88 97,600.00 66.30 

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

572,000 523,898.80 - - 91.59 

ผู้ส าเร็จการศึกษา    
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

122,464,110 101,139,387.44 2,232,669.14 5,725,703.77 82.59 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1,344,500 1,344,500.00 - - 100.00 

ผลงานวิจัยเพื่อ       
สร้างองค์ความรู ้

3,116,000 3,116,000.00 - - 100.00 

ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

349,500 176,718.00 - - 50.56 

รวม 210,492,790 139,988,737.83 3,630,430.02 5,823,303.77 66.51 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้กับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

รายการ หน่วยวัด 
งบประมาณสะสม (บาท) 

สิ้นไตรมาส 1 สิ้นไตรมาส 2 สิ้นไตรมาส 3 สิ้นไตรมาส 4 

แผน มทรพ. 
บาท 32,598,012 89,424,663 148,748,997 210,492,790 

ร้อยละ 15.49 42.49 70.67 100 

ผลเบิกจ่าย 
บาท 25,063,363.50 50,291,867.75 82,058,933.03 139,988,737.83 

ร้อยละ 11.91 23.89 38.98 66.51 
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

ผลต่าง ร้อยละ -3.58 -18.60 -31.68 -33.49 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้กับเป้าหมายการเบิกจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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แผน มทรพ. 15.49 42.49 70.67 100

ผลเบิกจ่าย 11.91 23.89 38.98 66.51

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ตารางที่ 8 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ าแนกตามผลผลิต
และประเภทงบรายจ่าย 

ผลผลิต แผน/  
ผล 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

แผน     
6,797,760.00 

  
25,972,930.00 

15,154,940.00    2,889,400.00 50,815,030.0
0 

ผล     
6,923,394.05 

  
17,414,288.56 

  
6,987,012.50 

      270,000*   2,093,538.48 33,688,233.5
9 

ร้อยละ             
101.85 

             
67.95 

            
46.10 

            72.46            
66.30 

ผลงานการให ้ 
บริการวิชาการ 

แผน         
572,000.00 

       
572,000.00 

ผล         
523,898.80 

       
523,898.80 

ร้อยละ                91.59               
91.59 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แผน  
26,298,600.00 

  
58,702,850.00 

  
6,759,000.00 

  8,384,000.00 22,319,660.00   
122,464,110.00 

ผล  
27,602,684.13 

  
36,543,355.06 

  
7,495,622.36 

  8,739,508.50 20,758,217.39    
101,139,387.44 

ร้อยละ           104.96              
62.25 

           
10.90 

          104.24             93.00              
82.59 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แผน      1,344,500.00      
1,344,500.00 

ผล      1,344,500.00      
1,344,500.00 

ร้อยละ              100.00              
100.00 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ 

แผน     3,116,000.00      
3,116,000.00 

ผล     3,116,000.00      
3,116,000.00 

ร้อยละ             100.00              
100.00 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผน         349,500.00      
349,500.00 

ผล         176,718.00      
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176,718.00 
ร้อยละ                 50.56             

50.56 

รวม 

แผน  
33,096,360.00 

 
84,675,780.00 

 21,913,940.00  
13,416,500.00 

25,558,560.00   
210,492,790.0
0 

ผล  
34,526,078.18 

 
53,957,643.62 

 14,482,634.86  
13,993,907.30 

23,028,473.87   
139,988,737.8
3 

ร้อยละ            
104.32 

            
63.95 

            66.07            
104.30 

           90.10             
66.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการด าเนินงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 73.52 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ ร้อยละ 75 เป็นปัญหาที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้อัตราการจ้างงานลดลง ผู้ส าเร็จการศึกษาหางาน
ท าได้ยากข้ึน  

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   ผลการด าเนินงานมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1,357 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด    
คือ 1,470 คน และตัวชี้วัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,702 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดคือ 1,906 คน เนื่องจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี นักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์      
ที่ก าหนด และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท าโครงงานไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 
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ตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนด และตัวชี้วัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 78.04 และ 86.33 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 95 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด สืบเนื่องมาจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ต่ ากว่า
เป้าหมาย และมีการก าหนดเป้าหมายสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงาน 47 โครงการ   
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 48 โครงการ เนื่องจากมีการรวมโครงการ 2 โครงการ ให้ด าเนินการ
พร้อมกัน 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จะมีผลการเบิกจ่ายงบ

ลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ต่ ากว่าเป้าหมายมากท่ีสุด เนื่องจาก 
- ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ วางไว้ 
- ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน 
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาก่อสร้าง

อีก 180 วัน ท าให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัด 

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข่น E-Learning 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
- ปรับช่วงเวลาการจัดท าโครงงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
- ปรับระบบแนะแนวการศึกษาให้เข้มข้นข้ึน 
 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
- ติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าหรือ

ปัญหาให้มหาวิทยาลัยฯทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่าย
เงินงวด 

- ปรับแผนการด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา 
 




