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รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาระส าคัญของรายงานประกอบด้วย 

บทที ่1 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2555 
บทที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท ารายงานฉบับนี้ มหาวิทยาลัยได้น าสรุปผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทาง/ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ในปีต่อไป 

 กองนโยบายและแผน 
ตุลาคม 2555 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รายงานการประเ มินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี (พ.ศ. 255 5 -2558 ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ภายใต้ปรัชญา “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” ปณิธาน “มุ่งม่ัน เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และ     
เทคโลโนยีเชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม” ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้น าแผนไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิต
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล”  3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์หลัก 
บูรณาการกับกลยุทธ์การบริหารของอธิการบดี และเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งสิ้น 1,014,417,650 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
765,125,100 บาท (ร้อยละ 75.43) และเงินรายได้ จ านวน 249,292,550 บาท (ร้อยละ 24.57) เพ่ือด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การรายงานผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และส่วนที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าเสนอผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินงานได้ครบถ้วน ใน 2 เป้าประสงค์ และ 5 กลยุทธ์หลัก ที่ก าหนดสรุปได้ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 

• จัดการเรียนการสอน 22 หลักสูตร 85 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับ ปวส. 2 หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี 14 หลักสูตร ระดับ ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร 

• นักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น 4,135 คน (แผน 4,126 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.22 
• นักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด 13,621 คน (แผน 12,845 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 6.04 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 รวม 2,960 คน (แผน 3,418 คน) ต่ ากว่าแผนร้อยละ 13.40 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 มีงานท า/ศึกษาต่อ รวม 1,901 คน (ร้อยละ 84.45) สูงกว่า

แผน (แผนร้อยละ 72) 
• ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 โดยรวมพึงพอใจ   

อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.27 จาก 5.00 คิดเป็นร้อยละ 85.40 สูงกว่าแผน (แผน ร้อยละ 80) 
• จัดการเรียนการสอน E-leaning 33 สาขาวิชา จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-leaning 20 รายวิชา 

สื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Video on dememand) 8 เรื่อง 
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• พัฒนาห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน 36 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิชาชีพด้าน IT 2 ห้อง 
• จัดสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 8 คณะ 34 สาขาวิชา นักศึกษา 1,130 คน 
• จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร รวม 115 โครงการ   
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8 เครือข่าย 
• พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ มีผู้ส า เร็จการศึกษา 5 คน อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 6 คน          

มีผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 8 คน และได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 1 คน 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ระบบวางแผนทรัพยากร 

(ERP) ระบบงานวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
และระบบระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้
ครบถ้วน ใน 2 เป้าประสงค์ และ 5 กลยุทธ์หลัก ที่ก าหนดสรุปได้ดังนี้  

ด้านบริการวิชาการ 

• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน จ านวน 33 หลักสูตร 
จ านวน 2,143 คน 

• ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ สู่ชุมชน 62 อาชีพ 18 ชุมชน 

• พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ 2 ภาษา 
• ผลิตเครื่องช่วยกายภาพบ าบัดร่างกายผู้ป่วยส่วนข้อเข่าขา 
• ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  11 โครงการ 

ผู้รับบริการ 2,413 คน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
• จัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการร่วมกับชุมชน        

30 โครงการ 
• ผลิตผลงานผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 ชิ้นงานจากการจัดโครงการและการวิจัย 
• จัดกิจกรรมสาธิตและจัดโครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเผยแพร่ผลงานและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กิจกรรมสาธิตงานอาหาร -ขนมไทย การแกะสลักผักและ
ผลไม้ งานใบตอง งานดอกไม้สด ให้แก่ผู้น าต่างประเทศ ซ่ึงจัดโดยท าเนียบรัฐบาล เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้ครบถ้วน ของ 1 เป้าประสงค์ และ 2 กลยุทธ์หลัก ที่
ก าหนดสรุปได้ดังนี้ 

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

• ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 16,423,000 บาท ในการท าวิจัย 100 โครงการ เป็นวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 31 โครงการ งบประมาณ 8,545,100 บาท และวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  69 โครงการ 
งบประมาณ 7,877,900 บาท มหาวิทยาลัยฯ จัดท าโครงการวิจัยได้แล้วเสร็จรวม  87 โครงการ 

• จัดท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 31 โครงการ 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 9 เครือข่าย 
• มีผลงานจดลิขสิทธ์ิจ านวน 25 ผลงาน 
• จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 
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ส่วนที่ 2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ครบถ้วนใน
ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก มาตรการ มีผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ดังนี้ 

2.1 ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 43 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 46 คิดเป็นร้อยละ 93.48 ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
6.52 

 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (แผน 2,142 คน / ผล 1,659 คน) 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ (แผน 2,606 คน / ผล 2,533 คน) 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แผน ร้อยละ 85 

/ ผล ร้อยละ 72.76) 

2.2 ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์การบริหาร 81 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 86 ตัว     
คิดเป็นร้อยละ 94.19 ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.81 

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่   
1. จ านวนเครือข่ายที่ได้สร้างความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

(แผน 9 เครือข่าย / ผล 8 เครือข่าย) 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ ผู้ลาศึกษาต่อ (แผน 25 คน / ผล 6 คน) ผู้ส าเร็จ

การศึกษา (แผน 12 คน / ผล 5 คน) 
3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ  ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

(แผน 30 คน / ผล 8 คน) ผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (แผน 15 คน / ผล 8 คน) 
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสายสนับสนุน (แผน 15 คน / ผล 1 คน) ผู้ ได้รับการแต่งต้ังให้
ด ารงต ารงต าแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน (แผน 15 คน / ผล 1 คน) 

4. จ านวนหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา (แผน 5 หน่วย / ผล 3 หน่วย) 
5. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศที่จัดต้ัง (แผน 2 ศูนย์ / ผล 1 ศูนย์) 
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จ 

 
ส่วนที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวม 1,014,417,650 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
765,125,100 บาท (ร้อยละ 75.43) เงินรายได้ 249,292,550 บาท (ร้อยละ 24.57) สรุปผลการใช้จ่ายดังนี้ 

2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 776,973,300 บาท 

แบ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 765,125,100 บาท และเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง 11,848,200 บาท    
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม 699,824,195.85 บาท (ร้อยละ 90.07) เงินกันเหลื่อมปี 76,467,105.75 
บาท ( ร้อยละ 9.84) เงินคงเหลือ 681,998.40 บาท (ร้อยละ 0.09) ผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลาง ในภาพรวม ต่ ากว่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 9.93 (แผน 
ร้อยละ 100) ต่ ากว่าเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 2.93 (แผน ร้อยละ 93)  

2.2 งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 249,292,550 บาท  มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 162,395,759.97 บาท (ร้อยละ 65.14) เงินกันเหลื่อมปี 10,582,875.55 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 34.86  

ปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555  พบว่าผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ในผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
ตัวชี้วัดจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น มีสถาบันอุดมศึกษาในบริเวณใกล้เคียงหลายแห่งที่ เป็น
ทางเลือกในการศึกษาต่อ นักศึกษาสอบได้สละสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้
น าปัญหาเหล่านี้สู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม  ส าหรับการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์    
การบริหาร น่าจะเกิดจากการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในปีที่    
ผ่านมา แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยฯ จะน าผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนี้สู่กระบวนการ
ทบทวนแผนประจ าปีต่อไป 

ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มหาวิทยาลัยฯ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
ต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลางก าหนด  เกิดจากการมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินในงบลงทุน ที่เบิกจ่ายจริงได้ ร้อยละ 66.40 ของงบประมาณที่ได้รับ ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 33.60 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) และกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 5.60 (เป้าหมาย ร้อยละ 
72) โดยมีปัญหาจากการขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะหลายรายการเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน มีการยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาหลายครั้ง มีการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างหลายครั้ง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ท าให้แบบรูปรายการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่วางไว้ และผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดของงวดงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในแล้ว    
ด้วยการเร่งรัด ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ และได้จ้างหน่วยงาน ภายนอกด าเนินการ
ออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างส าหรับอาคารขนาดใหญ่ 
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บทที่ 1 
แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ขึ้นตามแนวทางแห่งรัฐและแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี                
มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง และเป็นไปตามผลผลิต ผลลัพธ์          
ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับนี้ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ภายใต้ปรัชญา  
“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” และปณิธานคือ “มุ่งมั่น เป็นผู้น าการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม” 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

สร้างคุณค่าสู่สากล”  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2554 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  4 พันธกิจ  3 ประเด็นยุทธศาสตร์  5 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์หลัก  57 
มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน ให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ซึ่งได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นจ านวน 9,495.5119 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 7,778.1547 ล้านบาท (ร้อยละ 81.91) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน
1,717.3572 ล้านบาท (ร้อยละ 18.09) 
 จากแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ข้างหน้า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทั้งศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถน าไปใช้ในการ
ผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ด าเนินการ
วิจัยและการทดสอบมาตรฐาน ตลอดจนส ารวจและฝึกอบรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องการด าเนินงานดังนี้ 
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1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้      
จะเป็นกรอบ ที่ช่วยให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือการผลักดันให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิด ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
การศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ โดยการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะ/สถาบัน/ส านัก ผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวทางของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยบูรณาการ    
กลยุทธ์การบริหารของอธิการบดี และนโยบายตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพ ในการจัดท าและปรับปรุงค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2555 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 มีดังนี ้

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิต 
ภาคบริการ และชุมชน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

มาตรการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่        

พึงประสงค ์
1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ 
2.1 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่
ได้มาตรฐาน 

มาตรการ 
3.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้

มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3.2 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดให้คณะ/สถาบัน/ส านัก จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงาน โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ส าหรับการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้น า “ระบบและกลไก
การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ร่วมกับ “ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มาใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการ
มอบหมายให้รองอธิการบดี ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน/ส านัก รวมทั้งได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาช่วยในการวางแผนและการบริหารงบประมาณ การวางแผนทรัพยากรมหาวิทยาลัย 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพด้วยตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
คุณภาพ ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. เพ่ือการถ่ายทอดความรับผิดชอบลงสู่บุคคล และ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ในบทที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) การรายงาน
แบ่งเป็น  3  ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ใน 4 พันธกิจ ซึ่งได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  
ด้านบริการวิชาการ  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม        

ส่วนที่ 2  การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ส่วนที่ 3  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

โดยน าเสนอผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งแต่ละส่วนมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,014,417,650 บาท  
แยกเป็นงบประมาณประจ าปี จ านวน 765,125,100 บาท (ร้อยละ 75.43) และงบประมาณรายได้ จ านวน 
249,292,550 บาท (ร้อยละ 24.57) ส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 ใน    
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หลัก ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ                         
ประกอบด้วย  2 เป้าประสงค์  5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

เป้าประสงค์ : 1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ 

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน  ด้านการเรียนการสอน ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานที่

ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

6 

 
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและชุมชน จ านวน 22 หลักสูตร 85 สาขาวิชา จ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี ้

คณะ 
จ ำนวนหลักสูตร 

รวม 
ปวส. ป.ตร ี ป.บัณฑิต บัณฑิตศึกษำ 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1 1 1 3 
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3  1 4 
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1  1 2 
4. บริหารธุรกิจ 1 2  1 4 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1   1 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 1 2  1 4 
7. ศิลปศาสตร์  1   1 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1   1 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  2   2 

รวม 2 14 1 5 22 

นักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,135 คน (แผน 4,126 คน) 
สูงกว่าแผน ร้อยละ 0.22 แต่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 0.36 แบ่งเป็นนักศึกษาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2,533 คน (แผน 2,606 คน) ต่ ากว่าแผน ร้อยละ 2.80 และนักศึกษาใหม่ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 
1,602 คน (แผน 1,520 คน) สูงกว่าแผน ร้อยละ 5.39   

คณะ 
นักศึกษำ

ใหม่     
ปี 2554 

นักศึกษำใหม ่ปี 2555 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์ รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 336 450 364   450 364 
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 543 455 515   455 515 
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 273 210 241 25 23 235 264 
4. บริหารธุรกิจ 1,403 210 257 1,360 1,274 1,570 1,531 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 167 131 77   131 77 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 864 810 727   810 727 
7. ศิลปศาสตร์ 270   135 305 135 305 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 151 165 186   165 186 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 143 175 166   175 166 

รวม 4,150 2,606 2,533 1,520 1,602 4,126 4,135 
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นักศึกษาคงอยู่ 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาคงอยู่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 13,621 คน (แผน 12,845 
คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 6.04 และสูงกว่าปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 4.79 แบ่งเป็นนักศึกษาคงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 9,052 คน (แผน 8,732 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.66 และนักศึกษาคงอยู่             
ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 4,569 คน (แผน 4,113 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 11.09 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของ
นักศึกษาคงอยู่ด้าน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : สังคมศำสตร์ เท่ำกับ 66.46 : 33.54 

คณะ 
นักศึกษำ

คงอยู่    
ปี 2554 

นักศึกษำคงอยู่ ปี 2555 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์ รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 972 1,342 1,127  2 1,344 1,129 
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,539 1,457 1,651   1,457 1,651 
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 848 805 895 48 61 853 956 
4. บริหารธุรกิจ 3,827 724 759 3,375 3,613 4,099 4,372 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 510 490 510   490 510 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 2,843 2,796 2,976   2,796 2,976 
7. ศิลปศาสตร์ 752   690 893 690 893 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 574 623 582   623 582 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 434 495 552   495 552 

รวม 12,299 8,732 9,052 4,113 4,569 12,845 13,621 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,960 คน (แผน 3,418 คน) 
ต่ ากว่าแผนร้อยละ 13.40 และต่ ากว่าปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 3.24 แบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1,659 คน (แผน 2,142 คน) ต่ ากว่าแผนร้อยละ 22.55 และผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ จ านวน 1,301 คน (แผน 1,276 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.96 

คณะ 
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ
ปี 2553 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปี 2554 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์ รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 605 335 72  132 335 204 
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 321 395 333   395 333 
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 131 175 142 23 1 198 143 
4. บริหารธุรกิจ 1,164 217 187 1,122 1,042 1,339 1,229 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 117 119   117 119 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 495 661 597   661 597 
7. ศิลปศาสตร์ 123   131 126 131 126 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 97 140 133   140 133 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 101 102 76   102 76 

รวม 3,059 2,142 1,659 1,276 1,301 3,418 2,960 
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การมีงานท าของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบภาวการณ์   
มีงานท าของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีงานท า/ศึกษาต่อ รวมจ านวน 1,901 คน (ร้อยละ 84.45) สูงกว่าแผน 
(แผน ร้อยละ 72) แบ่งเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,056 คน (ร้อยละ 83.15) กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ จ านวน 845 คน (ร้อยละ 86.14)  และไม่ท างาน รวมจ านวน 350 คน (ร้อยละ 15.55) 

คณะ บัณฑิต 
ผู้ตอบ

แบบสอบถำม 
มีงำนท ำ/ศึกษำต่อ ไม่ท ำงำน 
บัณฑิต ร้อยละ บัณฑิต ร้อยละ 

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1,354 1,270 1,056 83.15 214 16.85 
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 200 192 155 80.73 37 19.27 
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 321 320 263 82.19 57 17.81 
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 131 126 105 83.33 21 16.67 
4. บริหารธุรกิจ(ระบบสารสนเทศ) 126 126 107 84.92 19 15.08 
5. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 22 22 20 90.91 2 9.09 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 356 324 273 84.26 51 15.74 
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 101 66 58 87.88 8 12.12 
8. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 97 94 75 79.79 19 20.21 

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 1,020 981 845 86.14 136 13.86 
1. บริหารธุรกิจ 897 870 754 86.67 116 13.33 
2. ศิลปศาสตร์ 123 111 91 81.98 20 18.02 

รวม 2,374 2,251 1,901 84.45 350 15.55 

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิจ 

มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 
ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างานของบัณฑิต จ านวน 1,316 คน ตอบแบบสอบถาม พบว่าความ
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยลัยซึ่งได้แก่ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 จาก 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
85.40 สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 

คุณลักษณะ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับ      

ควำมพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.633 มาก 
2. ด้านความรู้ 4.17 0.741 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.22 0.733 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่งบุคคลและความรับผิดชอบ 4.45 0.640 มาก 
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 4.03 0.851 มาก 
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.28 0.715 มาก 

โดยรวม (เฉลี่ย) 4.27  มำก 
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การสนับสนุนการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน ในปี 2555 มีจ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนกานสอน E-leaning 33 สาขาวิชา พัฒนา
ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนใน 9 คณะ จ านวน 36 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิชาชีพด้าน IT 2 ห้อง ส าหรับใช้
ในการฝึกอบรม พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ส าหรับการยืม-คืน หนังสือและสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ การระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ จัดหาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) โดยการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง จัดท าข้อตกลงลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Microsolf แบบใช้งานทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย เพ่ิมความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย RMUTP Net จัดท าเอกสารและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการสืบค้นและอ้างอิง จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-leaning จ านวน 20 รายวิชา สื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย (Video on Demand) จ านวน 8 เรื่อง เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ที่เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น ส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบใน 
8 คณะ 34 สาขาวิชา นักศึกษา 1,130 คน และเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสหกิจศึกษาของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันส าหรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จะต้อง         
มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและพฤติกรรมจริยธรรม ประการส าคัญต้องมีความรักในองค์กร  
มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในปี 2555 มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

• จัดโครงการเพ่ือปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 24 โครงการ 
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรวม 1,552 คน 

• จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี จ านวน 21 โครงการ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 1,827 คน 
• จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 35 โครงการ  บุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 1,086 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 20 โครงการ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 1,015 คน 
• พัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 53 คน บุคลากรสายวิชาการด้าน ICT 

จ านวน 102 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 198 คน 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8 เครือข่าย 
• จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกระดับ จ านวน 13 โครงการ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรวม 438 คน 
• พัฒนาคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน และอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา

ต่อ จ านวน 6 คน 
• พัฒนาต าแหน่งวิชาการ มีผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 8 คน และได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น(สายสนับสนุน) จ านวน 1 คน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ การวางแผน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย เป็นการด าเนินการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ใช้ประ
โยน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนา ได้แก่ 

• สารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เช่น e-mail  Webboard  ปฏิทินการประชุม/สัมมนา ระบบ
แจ้งปัญหาด้าน IT เป็นต้น 

• สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เช่น คลังปัญญา มทร.พระนคร ฐานข้อมูล KM Blog ระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ เป็นต้น 

• สารสนเทศเพ่ือการบริหาร เช่น ระบบวางแผนทรัพยากร (ERP) ระบบงานการวางแผนและการ
บริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ระบบบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด 
(BI) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นต้น 

• สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบติดตามการพัฒนาคณุภาพภายใน (IQA) 

• สารสนเทศเพ่ือการประเมิน เช่น ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระบบประเมิน
การเรียนการสอนออนไลน์ ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต เป็นต้น 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมตัวบ่งชี้ของสกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. มาจัดท าเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดเป็นระบบและกลไก เพ่ือด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา เรียกว่า “RMUTP Model” ซึ่ง
เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ตามสาย
งานที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า มีกลไกเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดย
ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงก ากับดูแล มีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน และมี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะด้วยการพัฒนาระบบ IQA ของมหาวิทยาลัยที่ลง
ลึกถึงระดับสาขา ขึ้นมาเป็นคณะและเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สามารถ
ก ากับ ติดตามงานได้ชัดเจนถึงระดับสาขาของแต่ละคณะ จึงท าให้การด าเนินงานด้านตรวจสอบ ก ากับดูแล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดี คะแนนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 เท่ำกับ 4.2794 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 
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การได้รับรางวัลทางวิชาการของนักศึกษา 

มหาวิทยาฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พัฒนาการ
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อันส่งผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
ในปี 2555 หลายรางวัล ดังนี้ 

• นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลหุ่นยนต์ที่มี
ความสามารถเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World Robocop Rescue 2012 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2555 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 

• นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป จากการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 14 ประจ าปี พ.ศ. 
2555 เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี จัดโดยบริษัทเอพี . ฮอนด้า จ ากัด และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

• นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัล
เหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 22 – 30 เมษายน 2555 จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ 1 จังหวัด
สมุทรปราการ กระทรวงแรงงาน 

• นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในงานสุนทราภรณ์คืนถิ่นอัมพวา ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555            
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

• นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ได้รับรางวัล Best Performance (ฝ่ายชาย) จากโครงการ The Idol Project 3 เวทีประกายเพชร เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

• นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชุดแต่งงาน (Wedding Wear) ส าหรับสตรีมุสลิมประเทศบาห์เลน จาก
โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่  19 กัยายน 2554             
ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาสงัคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                   
ประกอบด้วย  2 เป้าประสงค์  5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

เป้าประสงค์ : 1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักแศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ : 1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุนและสืบสานงานท านบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน ด้านบริการวิชาการ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบน

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 33 หลักสูตร เช่น การสกัดเส้นใยผักตบชวาเพ่ือการแปรรูปกระดาษผักตบชวา 
การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น ธุรกิจร้านสเต็ก ธุรกิจร้านขายกาแฟสด ธุรกิจร้านขายอาหารตามสั่ง 
ธุรกิจร้านขายขนมไทย การจัดท าตะกร้าของขวัญ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น 

• จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ให้แก่ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 2,143 คน 

• ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น บัญชีตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเครื่องประดับ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว การแปรรูปจากผักตบชวา      
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 62 อาชีพ 18 ชุมชน เช่น ชุมชนบ้าน
ห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสถิต อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ชุมชนต าบลบุ่งเข้ จังหวัด
นครนายก เป็นต้น 

ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนาวิชาชีพท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ด าเนินการพัฒนาสื่อบริการวิชาชีพ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ 2 ภาษา เรื่องบรรจุภัณฑ์กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตสื่อภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมเพ่ือเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย และผลิตสื่อวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภค วิชาตลาดบริการ 
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พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resource) 

พัฒนาการให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีผ่านระบบ Call Center ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดท าฐานข้อมูลคลังปัญญาเพ่ือรวบรวม จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นผลงานของ
มหาวิทยาลัย จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยพื่อใช้ในการให้บริการวิชาการ 

พัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

• ด าเนินภารกิจด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การอบรมสัมมนา งานผลิต ซ่อม -สร้าง 
ทดสอบ-ตรวจสอบ งานบริการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

• ผลิตเครื่องช่วยกายภาพบ าบัดร่างกายผู้ป่วยส่วนข้อเข่าขา เพ่ือให้ความช่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาลในการท ากายภาพบ าบัด เพิ่มประสิทธิภาพในการท ากายภาพบ าบัดได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์และมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษาผู้ร่วมด าเนินการผลิต 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

• ผลิตด าเนินความร่วมมือการบริการกับหน่วยงายนอก เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง ธนาตารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โรงเรียนสรรวุธวิทยา เป็นต้น เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือและ 
บริการในด้านต่างๆ เช่น ด าเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งรายใหม่และรายเดิม 
สนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน ที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างและประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เป็นต้น 

• ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือการเผยแพร่ผลงานในการน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์และเพ่ืออบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลยี 4 ศูนย์ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3,690,800 บาท ในการจัดโครงการรวม 11 โครงการ 
ผู้รับบริการจ านวน 2,413 คน ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  โครงการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษผักตบชวาและผ้าทอผักตบชวา โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ 
ในงาน”เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์(ปี2) โครงการหมู่บ้าน
เผือกหอม(ปี3) และด าเนินการส ารวจข้อมูลสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู่สากล 
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ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด มีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

บูรณาการการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

ชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยมี
การบูรณาการร่วมกับชุมชน จ านวน 30 โครงการ เช่น 

• โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
• โครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
• กิจกรรมจัดตกแต่งดอกไม้เทศกาลพุทธศาสนาตลอดปี 2555 (พุทธมณฑล) 
• โครงกำรวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
• โครงการปลูกจิตส านึกในการลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้พลังงานและปลูกพันธ์ไม้ไทย 
• โครงกำรสืบสำนประเพณีและวันส ำคัญของชำติ เช่น วันลอยกระทง วันสงกรำนต์ เป็นต้น 
• โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษ์ 
• โครงการอนุรักษ์ละครชาตรีหลานหลวง 
• โครงการสืบสานวันภาษาไทย 
• โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่งเสริมการศึกษาการน าเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า ผลิตผลงานผสมผสานเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ 11 ชิ้นงาน จากการด าเนินโครงการและโครงการวิจัย เช่น  

• โครงการวิจัยการออกแบบผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าย้อมคราม  
• โครงการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า  
• โครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากเส้นใยปอทะเล  
• โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่อทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด(JACQUARD) 
• โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
• โครงการวิจัย การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก 
• โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบกระเป๋าเก็บร้อน/เก็บเย็น ด้วยผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติของ

กลุ่มน้ ามอญแจ้ซ้อน  
• โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพ้ืนเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่

ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
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บูรณาการการอนุรกัษ์ สง่เสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการ 

• ด าเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงของสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เช่น โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรม
ไทยสู่สากล โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษา โครงการผลิตภัณฑ์ผลงานจากผ้าไหมไทย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ท้องถิ่นด้านสิ่งทอ เป็นต้น 

• บูรณาการความรู้เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการ
เรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ และให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
และประเพณีอันดีงาม 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสาธิต และจัดโครงการอบรม ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเผยแพร่
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 

• กิจกรรมสาธิตงานอาหาร-ขนมไทย การแกะสลักผักและผลไม้ งานใบตองแก่ งานดอกไม้สด ให้แก่
ผู้น าประเทศต่างๆ จัดโดยท าเนียบรัฐบาล 

• กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย การแกะสลักผักและผลไม้ มาลัยดอกไม้สด ขนมลูกชุบ ให้แก่คู่
สมรสกระทรวงการต่างประเทศ 

• กิจกรรมสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในการต้อนรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารรัฐประชาชน
จีน นายสี จิ้นผิง  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  ณ ท าเนียบรัฐบาล 

• อบรมการท าอาหารไทยและการจัดดอกไม้ ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนไป
ประจ าการต่างประเทศ 

• อบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน 
• ด าเนินโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้
มาตรฐาน ประกอบด้วย  1 เป้าประสงค์  2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

เป้าประสงค์ : 1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรฯการ เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้

มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด มีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

ทุนสนับสนุนการท าวจิัย 

ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนนุการท าวิจัย รวมทั้งสิ้น  16,423,000 บาท 
ส าหรับการจัดท าวิจัย จ านวน 100 โครงการ เป็นโครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 31 โครงการ งบประมาณ 
8,545,100 บาท และโครงการวจิัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 69 โครงการ งบประมาณ 7,877,900 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
สามารถจัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จรวม 87 โครงการ เป็นผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี28 โครงการ และผลงานวิจยั
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 59 โครงการ 

การพัฒนาศกัยภาพนักวจิัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัยให้กับบุคลากร เพ่ือผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัย
มืออาชีพ โดยจัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยมืออาชีพ ให้กับบุคลากร จ านวน 174 คน 

การท าวิจัยร่วมกับภาครฐัและเอกชน 

มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีการแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก และการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2555 มีการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 31 โครงการ เช่น 

• การสร้างมูลค่าเพ่ิมน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย 
• การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ท าจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสบู่ด า 
• นวัตกรรมการใช้เถ้าหนักในคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน 
• การสร้างมูลค่าเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของชุมชน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
• การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
• การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุหญ้าแฝกส าหรับบ้านพักขนาดกลาง 
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สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 

• เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
• เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (กรุงเทพตะวันตก) 
• เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• เครือข่ายส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
• เครือข่าย 9 ราชมงคล 
• เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 
• เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนการจัดตั้ง หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์ และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า บุคลากรภายในและภายนอก  มีสถาบันวิจัยและ
พัฒนารับผิดชอบหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ในปี 2555 มีหน่วยงานภายในเข้าร่วมด าเนินงาน 3 หน่วยงาน คือ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ ร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ ดังนี้ 

• จัดนิทรรศการ ออกบูทแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในงานวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
• ถ่ายท าวีดีทัศน์ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ “ขนมอบล าโพ” 
• จัดนิทรรศการในงานวันอาภากรเกียรติวงศ์ ออกบูทแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะ

ธุรกิจ 
• จัดนิทรรศการ การออกบูทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย ส่งผลงานประกวดในโอกาสต่างๆ 
และผลักดันมีการน าผลงานไปจดลิขสิทธิและสิทธิบัตรต่างๆ ในปี 2555 มีผลงานจดลิขสิทธิ์จ านวน 25 ผลงาน 

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น ของ มทร.พระนคร ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและกระแสนิยม 
ตลอดจนความสนใจส่วนบุคคล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคณะ รูปแบบของ          
ศูนย์แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. ส่วนห้องสมุดส าหรับการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับผ้าพ้ืนถิ่น   
2. ส่วนห้องสมุดด้านวัสดุสิ่งทอ 3. แสดงรูปแบบวิถีการผลิตสิ่งทอพ้ืนบ้านในลักษณะทัศนียภาพ 3 มิติ          
4. ส่วนเจ้าหน้าที่บริการและดูแลระบบ  
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จัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการงานวิจัยอยู่ภายในกลุ่มวิจัย เรียกว่า “งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี”        
ท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยระดับสถาบันและมหาวิทยาลัย ได้แก่ การ
จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย การจัดนิทรรศการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก การจัดหรือร่วมจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานผ่านทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คือ 
รายงานประจ าปีงานวิจัยและบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ http://www.ird.rmutp.ac.th  
และ http://clinictech.rmutp.ac.th . กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ เช่น 

• เผยแพร่ผลงานวิจัยแบบรูปโปสเตอร์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนครคร้ังที่ 1 และนิทรรศการผลงานวจิัยและสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 น าผลงานวจิัยเผยแพร่รูปโปสเตอร์ 
และเผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารวชิาการและวิจัย มทร.พระนคร 

• จัดนิทรรศการวิจัยเด่นในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 4 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 

• จัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ์รว่มกับหน่วยงานภายนอก และการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

• เผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม  บทความวจิัย  บทความวชิาการ 
• จัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2554 
• ถ่ายท ารายการเที่ยว ทัวร์ ศูนย์ ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ไทย ประจ าปี 2554” 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://clinictech.rmutp.ac.th/
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ส่วนที่ 2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามเแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์หลัก 57 มาตรการ โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็น
2 ชุด คือ  

1. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จใน          
6 ผลผลิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 46 ตัวชี้วัด  

2. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์การบริหาร เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จใน 9 กลยุทธ์ จ านวน 86 ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ครบถ้วนในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก มาตรการ มีผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน  
43 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.48  ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
6.52  

2. ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์การบริหาร 81 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 86 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 94.19  ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.81 

โดยมีผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และกลยุทธ์การบริหาร 
จ าแกตามตัวชี้วัดดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ ผลผลิต 
การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 

การจัดสรรงบประมาณ กลยุทธ์การบริหาร 
แผน ผล % แผน ผล % 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

18 15 83.33 64 61 95.31 

 ด้านการเรียนการสอน 18 15 83.33 64 61 95.31 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม 
ชุมชน 

1. ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา
ด้านสังคมศาสตร์ 
 

2. ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

9 
 
 
9 

9 
 
 
6 

100 
 
 

66.67 

10 10 100 

2. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
เฉพาะทาง 
 

10 10 100 

3. บริหารจัดการเชิงรุก 13 13 100 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้

เ ป็ น ทรั พ ย าก รมนุ ษย์ ที่ มี
คุณค่าและ   มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 
 
 

 

   14 14 100 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ 

17 14 82.35 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

14 14 100 13 13 100 

 ด้านบริการวชิาการ 7 7 100 9 9 100 
6. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

7 7 100 9 9 100 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7 7 100 4 4 100 
7. สนับสนุนและสืบสานงานท านุ

บ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

4. ผ ล ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 7 100 4 4 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

14 14 100 9 7 77.78 

 ด้านวิจัยสิง่ประดษิฐ์นวัตกรรม 14 14 100 9 7 77.78 
8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์  เชิงบูรณาการ 
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐานเพื่อการแข็งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

5. ผ ล ง า น วิ จั ย เ พื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7 7 100 7 6 85.71 

9. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ 

7 7 100 2 1 50.00 

รวม  46 43 93.48 86 81 94.19 
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การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสต์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ผล ผล แผน ผล / 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ด้านการเรียนการสอน      

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์     

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา(ร้อยละ) 67.20* 88.43 70 90.27  
2. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา

(ร้อยละ) 
81.20 82.40 80 85.00  

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี(ร้อยละ) 

78.27 85.47 72 85.72  

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 1,357* 1,566 1,276 1,301  
5. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่(คน) 1,455* 1,466* 1,520 1,602  
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู(่คน) 4,017* 4,047* 4,113 4,569  
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสตูร(ร้อยละ) 
100 100 90 100  

8. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ร้อยละ) 

78.04* 87.72 85 98.95  

9. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
(บาท) 

 41,051,000 47,490,040 76,362,050 60,913,500  

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
10. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขา(ร้อยละ) 67.20* 87.91 70 90.62  
11. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีตอ่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา(ร้อยละ) 
81.20 80.00 80 85.80  

12. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท า ศกึษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  
(ร้อยละ) 

78.27 73.27* 75 82.84  

13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 1,702* 1,493* 2,142 1,659  
14. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่(คน) 2,686 2,684* 2,606 2,533  
15. จ านวนนักศึกษาคงอยู่(คน) 7,728* 8,252* 8,732 9,052  
16. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร(ร้อยละ) 
100 100 90 100  

17. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ร้อยละ) 

86.33* 78.19 85 72.76  

18. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร
(บาท) 

270,395,000  305,886,000 389,432,450 354,390,600  

หมายเหตุ  “ * “  ผล ปี 2543 และ 2544 เป็นผลของตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
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ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ผล ผล แผน ผล / 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านบริการวิชาการ      

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ     

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์(ร้อยละ) 87.50 90.60 84 87.27  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ต่อประโยชน์จากการบริการ(ร้อยละ) 
85.27 89.50 78 87.61  

3. โครงการบริการวิชาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ  ในเวลา 1 ปี(ร้อยละ) 

45.46 45.76 7 16  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม
(โครงการ) 

66 59 50 50  

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ(ร้อยละ) 

89.22 90.40 85 89.52  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด(ร้อยละ) 

100 100 92 100  

7. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร(บาท) 

5,803,000 5,450,700 5,856,540 5,787,000  

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
8. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม(ร้อยละ) 
47 

(โครงการ) 
45 

(โครงการ) 
80 100  

9. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละ) 

86.85 90.00 86 90.71  

10. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี  
(ร้อยละ) 

40 
(โครงการ) 

44 
(โครงการ) 

80 100  

11. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
(โครงการ) 

47* 45 48 49  

12. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ของ
โครงการ(ร้อยละ) 

90.43 94.60 86 90.95  

13. โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา   
ที่ก าหนด(ร้อยละ) 

100 100 92 100  

14. ค่าใช้จ่ายของการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร(บาท) 

3,593,000 4,119,400 4,659,400 3,985,600  

หมายเหตุ  “ * “  ผล ปี 2543 และ 2544 เป็นผลของตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
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ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ผล ผล แผน ผล / 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 
 ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม      

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี     

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ(เรื่อง) 

10 51 8 72  

2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน(เรื่อง) 

10 7 9 19  

3. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ป(ีร้อยละ) 

12 
(โครงการ) 

7 
(โครงการ) 

50 
 

61.29 
 

 

4. จ านวนโครงการวิจัย(โครงการ) 14 32 31 31  
5. จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด(โครงการ) 
14 32 31 31  

6. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด(ร้อยละ) 

100 81.25 65 94.23  

7. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรร(บาท) 

4,041,000 11,077,300 8,545,100 8,545,100  

ผลผลิต : ผลงานว ิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
8. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ(เรื่อง) 
24 76 8 62  

9. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน(เร่ือง) 

12 
 

7 
 

11 12  

10. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ป(ีร้อยละ) 

12 
(โครงการ) 

7 
(โครงการ) 

50 
 

53.63 
 

 

11. จ านวนโครงการวิจัย(โครงการ) 45 60 69 69  
12. จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด(โครงการ) 
48 60 69 69  

13. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด(ร้อยละ) 

89.58 85.00 65 86.95  

14. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรร(บาท) 

4,400,000 5,760,200 7,877,900 7,877,900  
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การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์การบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน  

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
และชุมชน 

1. จ านวนหลักสูตรทีพ่ัฒนา
และปรับปรุงที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
(หลักสูตร) 

4 28 17 21  

การด าเนินงาน 
• จัดการศึกษาใน 85 สาขาวิชา 

- ต่ ากว่าปริญญาตรี  8  สาขาวชิา 
- ปริญญาตรี  66  สาขาวิชา 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 สาขาวิชา 
- ปริญญาโท 10 สาขาวิชา 

• นักศึกษาทัง้หมด 12,299 คน 
• สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : นักศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ เท่ากบั 66.46 : 33.54 
• ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 82.54 
• บัณฑติมีงานท าตรงกับสาขาที่เรียน ร้อยละ 90.37 
• ปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 21 หลักสูตร 

 2. จ านวนหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น (หลักสูตร) 

2 13 11 32  
 การด าเนินงาน 
 • พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสัน้ จ านวน 32 หลักสูตร ได้แก ่ 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับผู้สงูอายุ การใช้
คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคกลางตอนลา่ง   การเรียนรู้
วิธีการถ่ายรูปด่วนติดบัตร การให้ความช่วยเหลือคนพิการ  
การฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ าท่วม การท ารองเท้า    
Hand Made การจัดกระเช้าของขวัญจากสิ่งของเหลือใช้  
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เทคนิคการสอนอย่างมืออาชพี การ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัตใินงานอุตสาหกรรม การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ อาหารจานเดียวและ เบเกอร่ี   
การจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ การใชค้อมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชน 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับคนขับแท็กซี่ การพัฒนาสินค้า
OTOP คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ การเปน็นักจัด
รายการวิทยุ ผูป้ระกาศข่าววัยทนี การพัฒนามาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย การสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจขนดย่อม การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์   
การสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ เป็นตน้ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วดั 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อ

ยอดให้แก่ผู้มีงาน
ท าและบัณฑิตที่
จบการศึกษา 

3. จ านวนหลักสูตรต่อยอด
ให้แก่ผู้มีงานท าที่พัฒนา
และปรับปรุง (หลักสูตร) 

6 6 7 7  
การด าเนินงาน 

• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่  
หลักสูตร อส.บ.  และ คอ.บ. 

• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  หลักสูตร  คศ.บ. 
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  พัฒนาหลักสูตร  ปริญญาตรี

ควบปริญญาโทดา้นการสื่อสารมวลชน 
• คณะบริหารธุรกิจ  โครงการความร่วมมือหลักสูตรสาขา

การตลาด  สาขาธุรกิจค้าปลีก 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์  พัฒนาหลักสูตร วศ.บ. 2 สาขาวิชา  

ส าหรับผู้จบการศึกษา อส.บ. และ คอ.บ. 
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  เปิดสอน

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  จัดการเรียนการสอนให้กับ
พนักงานบริษัทโอเรียนตอลการ์เมนท์ จ ากัด 

1.3 พัฒนาหลักสูตร
รองรับสภาพ
บรบิทของสังคม 

4. จ านวนหลักสูตร 2 
ปริญญาและหลักสูตร
ทางเลือก(หลักสูตร) 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 1 1  
การด าเนินงาน 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.4 สร้างหลักสูตร

นานาชาติเพื่อก้าว
ไปสูส่ากล 

5. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตร)  

ไม่ได้ตั้งเป้า 0* 2 2  
การด าเนินงาน 

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์    
รับนักศึกษาจีนจากความร่วมมอืกับวิทยาลัยหนานหนิง  
ประเทศจีน 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาธรุกิจระหว่างประเทศ        
ภาค ภาษาอังกฤษ  กับ University of Applied Science 
Wurzburg – Schweinfurt, Germany. 

1.5 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

6. จ านวนหลักสูตรทีพ่ัฒนา
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน(หลักสูตร) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 8 11 13  
การด าเนินงาน 

• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) 
• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
• หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ 
• โครงการร่วมมือหลักสูตรสาขาการตลาด  สาขาธุรกิจค้าปลีก 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 หลักสูตร 
• หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผา้(ต่อเนื่อง) 

หมายเหตุ  “ * “  ผล ปี 2543 และ 2544 เป็นผลของตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
1.6 จัดการเรียนการ

สอน E-Learning 
7. จ านวนสาขาวชิาที่จัดการ

เรียนการสอน E-
Learning (สาขา) 

13 16 22 33  
การด าเนินงาน 

• พัฒนาการเรียนการสอน E-Learning ใน 33 สาขาวิชา เช่น  
สาขาออกแบบแฟชัน่ผา้และเครือ่งแต่งกาย  สาขาเทคโนโลยี
การจัดการสินค้าแฟชั่น  สาขาอาหารและโภชนาการ  สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 สาขา  สาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์  สาขาการบัญชี  สาขาการจัดการ  สาขา
การเงิน  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  สาขาการ
โรงแรม  สาขาภาษาไทยประยุกต์  สาขาศึกษาทั่วไป  สาขา
เทคโนโลยีเสื้อผา้  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สาขา
เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  สาขาเทคโนโลยีการโฆษณา  สาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน ์ สาขาวทิยาศาสตร์ 4 สาขาวชิา 

 8. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
(หลักสูตร) 

5 7 9 20  
การด าเนินงาน 

• จัดท าข้อตกลงลิขสทิธิการใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบตัิการ 
Microsoft  แบบใช้งานทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั  เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนไดท้ันต่อเทคโนโลยี 

• เพิ่มความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย  RMUTP 
Net 

• จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

• จัดท าเอกสารและหนงัสืออิเลกทรอนิกส์เพื่อใช้ค้นคว้าและ
อ้างอิงกว่า 9,000 เล่ม 

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองกว่า 
1,000 เครื่อง 

1.7 จัดระบบเทียบโอน
ประสบการณ ์

9. จ านวนหลักสูตรที่ใช้ระบบ
เทียบโอนประสบการณ์ 
(หลักสูตร) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 6 8 8  
การด าเนินงาน 

• พัฒนาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา : วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรม 
อุตสาหการ  วิศวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอิเลกทรอนิกส์  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
• หลักสูตรบรหิารธุรกจิ 7 สาขาวิชา 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
1.8 ประเมินผล

หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับ
การประเมินอย่างต่อเนื่อง 
(หลักสูตร) 

42 47 46 47  
การด าเนินงาน 

• มีการประเมินผลหลักสูตรจ านวน 47 หลักสูตร 
• ติดตามและประเมินผลผูส้ าเร็จการศึกษา 
• น าผลมาพฒันาปรบัปรุงหลักสตูร 
• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
• ท าวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
2.1 พัฒนา

ห้องปฏิบัติการ 
1. จ านวนห้องปฏบิัติการที่

ได้รับการพัฒนา (ห้อง) 
7 20 23 36  

การด าเนินงาน 
• พัฒนาห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนในทัง้ 9 คณะจ านวน 

36 ห้อง 
 2. จ านวนห้องปฏบิัติการ

มาตรฐานวิชาชีพดา้น IT 
(ห้อง) 

2 6 2 2  
 การด าเนินงาน 
 • ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวชิาชพีด้าน IT จ านวน 2 ห้อง  

ส าหรับฝึกอบรมด้าน Microsoft Office Speciallist,  JAVA 
Certified,  Advance Programming. 

2.2 พัฒนาระบบ
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-library) 

3. จ านวนทรัพยากรห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรม) 

3 4 3 3  
การด าเนินงาน 

• พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการยืม – คืน 
หนังสือและสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการใชง้านห้องสมุดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• พัฒนาระบบการระบุหนงัสือดว้ยคลื่นวิทยุ 
• พัฒนาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนนุการใช้งาน

ห้องสมุดผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
2.3 พัฒนาการเรียนรู้

โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน (ICT-Based 
Learning) 

4. จ านวนทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน (กิจกรรม) 

4 5 8 8  
การด าเนินงาน 

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเช่าเพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จ านวน 1,000 เครื่อง 

• จัดท าสื่ออิเลกทรอนิกส์ E – Learning จ านวน 20 รายวิชา 
• จัดท าสื่อการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(Video on 

Demand) จ านวน 8 เร่ือง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 

• พัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจยัจ านวน 8 ฐานข้อมูล 
• ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องสตูดิโอ ส าหรับการถ่ายทอดสด 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
2.4 จัดท าหลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพ
และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (IQF) 

5. จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดท า 
(สาขา) 

4 30 7 29  
การด าเนินงาน 

• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 29 หลักสูตร 

• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
• จัดอบรมเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
• ฝึกอบรมให้ความรู้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จ านวน 80 คน 
• ส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 8คณะ  มีนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน 1,130 คน 
2.5 พัฒนาการจัดการ

ความรู้โดยใช้ ICT 
เป็นฐาน (ICT-
Based 
Knowledge) 

6. จ านวนสาขาวชิาที่จัดท า
คลังความรู้ (สาขา) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 21 15 24  
การด าเนินงาน 

• ทุกหน่วยงานจัดท าเว็บไซต์ KM ของหน่วยงาน 
• พัฒนาระบบคลังความรู้เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลการบริหาร 
• จัดท าคลังความรู้ในระดบัสาขาวิชาจ านวน 24 สาขา 
• ให้บุคลากรพัฒนา Web Blog รายบุคคล โดยให้การฝึกอบรม 
• ประสานความร่วมมือเครือข่ายการเรียนรู้ 9 มทร. 

2.6 จัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู ้

7. จ านวนจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่
ได้รับจัดตั้ง (ศูนย์) 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 1 1  
การด าเนินงาน 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและกระแสนิยม  
ตลอดจนความสนใจสว่นบุคคล  และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 

• พัฒนาระบบคลังความรู้ของมหาวิทยาลยั 1 ระบบ  
ประกอบด้วย  ฐานข้อมูลทะเบยีนความรู้  ฐานข้อมูลความรู้  
KM Blog  เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ 

• มีคลังความรู้ให้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 845 เร่ือง 
2.7 เร่งส่งเสริมสหกิจ
ศึกษาเต็มรูปแบบ 

8. จ านวนสาขาวชิาที่จัดสห
กิจศึกษาในประเทศ 
(สาขา) 

15 31 33 34  
การด าเนินงาน 

• สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 8 คณะ 34 สาขาวชิา               
นักศึกษาสหกิจ 1,130 คน 

• เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสหกิจศึกษาของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

• จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
• ความร่วมมือทางวชิาการกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษทั 
เสมือนกับเป็นพนักงานจริง 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 9. จ านวนสาขาวชิาที่จัด    

สหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ (สาขา) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 1 3 3  
การด าเนินงาน 

• มีการด าเนินการประสานงานกับสายการบิน LTU และ
สนามบินนานาชาติมวินิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาธรุกิจระหว่างประเทศ 
2.8 พัฒนาระบบ

คุณภาพที่เน้น
มาตรฐานสากล 

10. จ านวนระบบคุณภาพที่
เน้นมาตรฐานสากลที่
ได้รับการพัฒนา (ระบบ) 

5 4 7 9  
การด าเนินงาน 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ได้คะแนน 3.65    
จากคะแนนเต็ม 5.00 

• ผลการประเมิน ก.พ.ร. ปี 2554 ได้คะแนนประเมินตนเอง  
4.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 

• ผลการประเมินตนเอง SAR ป ี2554 ได้คะแนน  4.35     
จากเต็ม 5.00 

• ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยโลก e-University  ของ  
Webometrics Ranking of World Universities  รอบแรก  
ปี 2012  ซึ่งมีจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบนัการศึกษาเข้า
รับการจัดอันดับทัง้หมดประมาณ 20,372 แห่ง  
มหาวิทยาลยัมีผลการจัดอันดับ  ระดับโลกอยูท่ี่อันดบั 1,713 
ของโลก  ระดับภูมิภาคอยู่ที่อันดับ 63  ของเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้   ระดับประเทศอยู่ที่อันดับ  22 ของประเทศ 

• ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการน าร่องในการน าระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ระยะที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการเชิงรุก 
3.1 สร้างเครือข่าย

ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

1. จ านวนมาตรฐานและ
ระบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ICT (มาตรฐาน/
ระบบ) 

1/2 2/6 3/5 3/5  

การด าเนินงาน 
• พัฒนามาตรฐานระบบปฏิบัตกิาร  
• พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการฐานข้อมูล 
• พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

• พัฒนาระบบงาน ERP,  BPM,  HRM  ครอบคลุมงานดา้น
การวางแผนและบริหารงบประมาณ และงานบุคลากร  

• พัฒนาระบบงาน BI เป็นระบบการรายงานผลในงานตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

• ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ  350 License. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
3.2 พัฒนาผูบ้ริหาร 

ยุคใหม่ที่พึง
ประสงค ์

2. จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

229 286 313 732  
การด าเนินงาน 

• มีผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาในโครงการต่างๆ  
จ านวน 732 คน 

• ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารทุกระดับ  โดยก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงร่วมกันหัวหน้าหน่วยงาน 13 หน่วยงานย่อย 

 3. จ านวนโครงการพัฒนา
ผู้บริหารที่ได้รบัการ
พัฒนา (โครงการ) 

2 9 5 8  
การด าเนินงาน 

• ด าเนินโครงการพัฒนาผูบ้ริหารจ านวน 8 โครงการใน
หลักสูตรต่างๆ  เชน่ หลักสูตรพฒันาผู้บริหารมืออาชีพ  
หลักสูตรเตรียมผู้บริหารสายสนบัสนนุ  หลักสูตรเตรียม
ผู้บริหารสายวิชาการ  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต  

3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

4. จ านวนระบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ทางการศึกษาโดยใช้ ICT 
เป็นฐาน (ระบบ) 

4 2 3 3  
การด าเนินงาน 

• ระบบ e-Office ส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู  เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล 

• พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
• พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ให้เป็นระบบรายงาน

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวทิยาลัย  ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา  
ข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลบัณฑิต  ข้อมูล
การเงิน  รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทางสถิติตา่งๆ 

 5. จ านวนระบบงานที่ได้รบั
การพัฒนาสู่การ
เปลี่ยนแปลง (ระบบ) 

6 5 4 7  
การด าเนินงาน 

• ระบบสมรรถนะ (Competency) 
• ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 
• ระบบ Job Description (JD) 
• ระบบการเลื่อนเงนิเดือน 
• ระบบใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   
• ระบบ e-Office ส าหรับผูบ้ริหาร  
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
3.4 ประชาสัมพนัธ์ 

เชิงรุก 
6. จ านวนสื่อที่ใช้

ประชาสัมพนัธ์ (สื่อ) 
28 44 38 43  

การด าเนินงาน 
• ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางสถานวีิทย ุ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
• จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ได้แก่ จุลสาร  แผน่พับ ป้าย

ประชาสัมพนัธ์  จดหมายข่าว  
• สื่อประชาสัมพนัธ์ภายนอก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  โทรทัศน์      

วิทยุ  อินเตอร์เน็ต 
• จัดท าปา้ยไตรวิชัน่ทั้ง 5 ศูนย์  
• ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อ Social Network 

 7. ประเภทของสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ที่ใช้
เผยแพร่เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลยั 
(ประเภท) 

8 12 8 12  
การด าเนินงาน 

• วารสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายปักษ ์
• แผ่นพับประชาสัมพนัธ์(ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• ป้ายประชาสัมพนัธ ์
• โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ ์
• จดหมายข่าวรายเดือน 
• ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
• สมุดท าเนียบผูบ้ริหาร 
• แผ่นพับประชาสัมพนัธ์หน่วยงานและหลักสูตร 
• เว็บไชต/์สื่อออนไลน ์
• หนังสือพิมพ ์
• วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  

3.5 พัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานด้าน ICT 
เพื่อการบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการทาง
การศึกษา 

8. จ านวนระบบสื่อสาร
ภายในและภายนอก
องค์กรที่ได้รับการพัฒนา 
(ระบบ) 

8 15 18 22  
การด าเนินงาน 

• ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมเครือข่ายพื้นที่ทุก
ศูนย์ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกนั 

• พัฒนาระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
• พัฒนาและเชื่อมโยงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

 9. จ านวนทรัพยากร ICT เพื่อ
การบริหารจัดการและ
การให้บริการทาง
การศึกษา (ระบบ) 

4 4 5 5  
การด าเนินงาน 

• ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย 
• พัฒนาระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายหลัก 
• ปรับปรุงระบบไฟล์วอลล์ (Firewall) ของมหาวิทยาลัย    
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น 

• บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
• บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดบั WAN 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 10. ระบบความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบ) 

2 2 2 2  
การด าเนินงาน 

• พัฒนาระบบป้องกันไวรัสส าหรับเคร่ืองลูกข่ายแบบเรียลไทม์ 
(Bitdefender) 

• ปรับปรุงรุ่นระบบปฏิบตัิการของอุปกรณ์ป้องกันระบบ
เครือข่าย 

3.6 แนะแนว
การศึกษาเชิงรุก 

11. จ านวนคร้ังที่จะ
ด าเนินการแนะแนว (คร้ัง) 

40 53 58 67  
การด าเนินงาน 

• จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา จ านวน 67 คร้ัง 
• โครงการปัจฉิมนิเทศประจ าปี 2554  
• โครงการนัดพบสถานประกอบการ มทร.พระนคร 
• แนะแนวในงานร่วมมือกับการจัดงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

โครงการ ร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่นกรุ๊ป ในการแข่งขัน NJ Spelling Contest  

• จัดแนะแนวเชิงรุกตามโรงเรียนต่างๆ 
• การประชุมนักศึกษาไทยและไต้หวัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาในงาน 
• กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สัญจรไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
• ด าเนินนโยบายให้นักศึกษารุน่พี่แนะน าการเข้าศึกษาต่อให้ 

กับรุ่นน้องในปีการศึกษา 2555 
3.7 หารายได้จาก

สินทรัพย์และ   
องค์ความรู้ที่
บุคลากรมีอยู ่

12. จ านวนรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการบริหาร
ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

0.775 1.2349 1.71085 12.600  
การด าเนินงาน 

• มีระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าดว้ยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

• มีรายได้ในปี 2554  จ านวน 12,600,000 บาท 
• ให้ความร่วมมือบริการสถานทีจ่ัดงานให้กับหน่วยงาน

ภายนอก 
• จัดหารายได้จากการบริหารสนิทรัพย์ เช่น คา่เช่าตู้ ATM   

ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเชา่ห้องเรียน และคา่เช่าสถานที่     
เป็นต้น   
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
3.8 พัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

13. จ านวนหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล (ร้อยละ) 

70 100 90 100  
การด าเนินงาน 

• ทุกหน่วยงานมีการจัดท าข้อตกลงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ  ได้แก่  หลักประสิทธผิล  
หลักประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง  หลักภาระ
รับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักการ
กระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม   หลักความเสมอภาค  และ
หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

• จัดท าระบบประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
และให้ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่ม/งาน   
ท าการประเมินผู้อ านวยการ 

• สร้างระบบประเมินการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามพันธกิจแบบออนไลน์ 1 ระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑติให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและให้มีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
4.1 เตรียมความพร้อม

นักศึกษาสู่โลก
อาชีพ 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความพร้อม
ของนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
(โครงการ) 

12 24 22 32  

การด าเนินงาน 
• ด าเนินนโยบาย 3D 
• จัดงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ 
• ติดตามการมีงานท าของบัณฑติและความพงึพอใจของนายจา้ง 
• จัดให้นักศึกษาทุกคณะเลือกภาษาที่ 3 เปน็ภาษาจนี 
• แลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลอย่างต่อเนื่อง 
• โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
• จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.ไทยออยส์ จ ากัด เพื่อแนะน า             

การสมัครงานส าหรับนักศึกษา 
• โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
• จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารงานสโมสรนักศึกษา 
• คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาร่วมโครงการเพชรราชมงคล ปี 2555   
• จัดทดสอบวัดระดับและอบรม ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา    

เพื่อสามารถใช้ในการปฏบิัติงานได้จริง 
• โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน  
• จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
• โครงการบูรณาการการเรียนการสอนของปริญญาโทกับชุมชน 
• โครงการศึกษาดูงานดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์  บริษัท

โทอิทสึ แพคเกจ จ ากัด 
• โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp 
• โครงการฝึกเตรียมประสบการณ์ก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
4.2 พัฒนาความเปน็
เลิศทางวิชาชพี 

2. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ของนักศึกษาทางวชิาชีพ 
(โครงการ) 

4 8 13 28  
การด าเนินงาน 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครัวไทยสู่ครัวโลก ณ  
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

• จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
• ส่งนักศึกษาเข้าประกวดภาพถา่ยหัวข้อบ้านเมืองของเรา   

โดยชนะการประกวดและได้รับเกียรติบัตร 
• ส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการสิงห์สร้างสรรค์ เข้ารอบ

สุดท้าย  2 ทีม 
• จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์   
• จัดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ ธรรมชาติกับชวีิต   
• ชมรมมัลติอาร์ทออกค่ายสอนวาดภาพ จ.กาญจนบุร ี
• โครงการสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม นักการตลาด 
• โครงการส่งเสริมนักธุรกิจมืออาชีพ  
• ส่งนักศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม  
• เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์

นิวเคลียร์เยาวชนท าได้ รอบชงิชนะเลิศ  ที่เมืองทองธานี    
ได้รางวลัชนะเลิศ อันดบัที่ 4 

• ส่งนักศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  เข้าร่วมแข่งขันหุน่ยนต์กู้ภัย  Thailand  
Rescue  Robot  Champion sip  ที่ มจพ. ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ 

• ส่งนักศึกษาแข่งขันความสามารถด้านการท่องเที่ยวและด้าน
บาร์เทนเดอร์ 

• สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
คร้ังที่  24  (ระดับภาค) รุ่นเยาวชน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และ  ประเภทบุคคลได้รับรางวลัทั้งรางวลัชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ  จากสถาบันพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 1 จังหวัด
สมุทรปราการ 

• เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ มจพ. ได้รับรางวลัชนะเลิศ 
• เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ ามนั  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
• โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการน าเที่ยวตามเสน้ทางการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
• โครงการนิทรรศการเปิดโลกทอ่งเที่ยว 
• โครงการอบรมศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการต่อยอดความรู้

พัฒนาสู่มืออาชีพ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
4.3 ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อการ
สร้างบัณฑิตให้
เป็นคนอย่าง
สมบูรณ ์

3. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสร้าง
บัณฑิตให้เป็นคนอยา่ง
สมบูรณ์ (โครงการ) 

10 19 12 29  
การด าเนินงาน 

• โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน   
29 โครงการ  เช่น 
- โครงการท าดีมบีุญฟื้นฟทู าความสะอาดเพื่อพ่อหลวง 
- โครงการปลูกจิตส านึกนักศึกษาเพื่อความรับผิดชอบตาม

นโยบาย 3D 
- โครงการจิตอาสา อาทิ กิจกรรมร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทย 

ช่วยผูป้ระสบภัยน้ าท่วมโดยสร้างสะพานให้ชาวดอนเมือง   
การร่วมบูรณะวัดประดู่ โครงการนักประชาสัมพนัธ์จิตอาสา   
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานภมูิปัญญาท้องถิน่  กิจกรรม
อาสาพฒันารักษาสิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์    
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม และจัดให้บริการ
วิชาการแก่ผูป้ระสบอุทกภัย   

- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส    
เฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา   

- โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา                 
ณ จ.สมุทรสงคราม   

- โครงการวิถีไทยใส่ใจสิง่แวดลอ้ม   
- โครงการรักเล ของชมรมรักเล    
- โครงการวันเด็กสัญจร “ท าด้วยใจ ไปด้วยกนั ร่วมสร้างฝัน   

แบ่งปนัรอยยิ้ม”   
- โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกัน        

สิ่งเสพติด 
- โครงการศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมไทยเชิงวจิักษ์รายภาค 
- โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์และสบืสานศิลปะ     

วัฒนธรรมไทย 
- โครงการนักประชาสัมพันธ์จิตอาสา 
- โครงการอาสาพฒันารักษาสิง่แวดล้อมและบ าเพ็ญ

ประโยชน ์
- โครงการปลูกปา่ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย 
- โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมบนพืน้ฐานแห่งปัญญาไทย 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
4.4 สร้างเสริมสุข

ภาวะที่ดีให้แก่
นักศึกษา 

4. จ านวนโครงการเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่
นักศึกษา (โครงการ) 

9 25 14 26  
การด าเนินงาน 

• เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย       
คร้ังที่ 39  “สงขลาเกมส์” 

• โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง    
ประเทศไทย  คร้ังที่  28  ศรีวิชยัเกมส์ 

• จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์                             
• จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กินอาหารเช้าเร่ิมเดือนกุมภาพันธ์ 
• โครงการกีฬาสีคณะ 
• โครงการเดินวิ่งการกุศล 
• โครงการ สสส.  ได้แก ่

- ส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายขยายสมอง 
- ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
- สร้างสุขภาวะ 

• โครงการประกวดดนตรีในวันอาภากร   
• โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 
• กิจกรรมอาหารดี สุขภาพดี  โดยรณรงค์ให้รับประทานอาหารเช้า 
• กิจกรรมความรักความสมัพันธ์ทางเพศที่เหมะสมเพื่อป้องกัน   

โรคเอดส ์
4.5 แลกเปลี่ยน

นักศึกษาระดับ
นานาชาต ิ

5. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในระดบั
นานาชาติ (คน) 

6 9 10 13  
การด าเนินงาน 

• ส่งนักศึกษาเพชรราชมงคลเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่
วิทยาลัยหนานหนิง 

• รับนักศึกษาจากวทิยาลัยอาชพีและเทคโนโลยี  หนานหนงิ 
เข้าศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ 

• โครงการสาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ University of  
Applied Science Wurzburg– Schweinfurt, Germany.  
และ UNIVA La Universidad Catholic 

• โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา โครงการ  IAESTE  
• รับนักศึกษาจากวทิยาลัยหลิวโจว  เข้าศึกษาหลักสูตร

ภาษาไทยประยุกต ์
• ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสมัมนาสมาคมกิจการนักศึกษา

ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ณ มหาวิทยาลัยเดอลาวาท  ประเทศ
ฟิลิปปนิส์ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
4.6 ท าความร่วมมือ

กับสถานศึกษา/
สถานประกอบการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่ท า
ความร่วมมือทางวชิาการ
ในประเทศ (แห่ง) 

4 8 8 14  
การด าเนินงาน 

• ความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในการให้โควต้า
นักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัย 

• ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทเสมือนกับเปน็พนักงาน 

• ลงนามบนัทึกข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการกับวิทยาลยั 
เทคโนโลยสียาม (สยามเทค) 

• โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มทร. ธัญบุร,ี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. สุวรรณภูมิ   
และคณะศิลปศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ 

• โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหว่างคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร  กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน 

• ความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนนิ               
• ความร่วมมือกับ CRG, MK, S&P, สตาร์บัค, CP all, โคคา   

สุกี้,  tops, บริษัทบูติคนวิซิตี้ จ ากัด และบริษทัจูเนียร์การ์
เมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

• ความร่วมมือ โครงการ การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชุม  ระหว่างคณะ
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชนกับโรงเรียนสามโคก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปทุมธาน ี

• ความร่วมมือกับการบินไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธนาคาร 
ธกส.  บริษัทปนูซิเมนต์ไทย  บริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่  การท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

• ส่งนักศึกษาได้ฝึกงานและไปดงูานในสถานประกอบการ 
• ความร่วมมือกับบริษัทแอ๊ดด้า(ไทยแลนด์) จ ากัด 
• ความร่วมมือกับส านักงานทรพัย์สินสว่นพระมหากษตัริย์ 

 7. จ านวนสถานศึกษาที่ท า
ความร่วมมือทางวชิาการ
ในต่างประเทศ (แห่ง) 

1 2 2 3  
การด าเนินงาน 

• Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ค 
• Nanning College for Vocational Technology     

มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• The Tallinna  Technikakorgkool University of 

Applied Science  สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 8. จ านวนสถานประกอบการ

ที่ท าความร่วมมือทาง
วิชาการในประเทศ (แห่ง) 

126 126 135 302  
การด าเนินงาน 

• ความร่วมมือกับสถานประกอบการมากกว่า  302 แห่งด้าน
วิชาการ  

• ความร่วมมือกับสถานประกอบการมากกว่า 160 แห่ง  ใน
การรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานสหกิจศึกษา 

4.7 จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างและ
ซ่อมเสริม
ฐานความรู้ให้แก่
นักศึกษา 

9. จ านวนสาขาวชิาที่จะใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างและซ่อมเสริม
ฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา 
(สาขา) 

4 13 8 12  
การด าเนินงาน 

• จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  เพื่อฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษกับนักศึกษา 

• โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่ความช านาญของนักศึกษา
สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหารกิจกรรมอบรมกับ 
Chef ชลธี สีหะอ าไพ จากนิวยอร์ก 

• โครงการ หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้าน TOEFL ,TOEIC , 
IELTS 

• โครงการบูรณาการเพื่อการทอ่งเที่ยว 
• โครงการพี่สอนน้อง 

 10. จ านวนนักศึกษาที่ได้รบั
การพัฒนาให้มีความ
พร้อมด้าน ICT (คน) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 297 90 167  
การด าเนินงาน 

• จัดฝึกอบรมนักศึกษาด้าน ICT จ านวน 167 คน 
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

Cisco Certified Network Associate. 
• โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 

ขั้นสูงส าหรับนักศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะของนักศึกษา  ด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย 

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
4.8 พฒันาองค์กร

นักศึกษาให้
เข้มแข็ง 

11. จ านวนโครงการทีจ่ัด
อบรมเพื่อพัฒนาองค์กร
นักศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง (โครงการ) 

5 8 10 14  
การด าเนินงาน 

• จัดโครงการการพัฒนาองค์กรนักศึกษาจ านวน 14 โครงการ 
• สนับสนนุให้ด าเนินโครงการสบืสานประเพณีและวนัส าคัญ
ของชาต ิ

• สนับสนนุให้แกนน านักศึกษาเข้าโครงการเพชรราชมงคลน า
นโยบาย 3D มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา      
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  นายกองค์การนักศึกษา  
การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา 

• โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 9 มทร. ในงานกิจกรรมนักศึกษา 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ 
เร่ืองระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา 

• โครงการอบรมสัมมนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ
งานองค์การและสโมสรนักศึกษา 

• โครงการผู้น านักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 
• โครงการพัฒนาผูน้ านักศึกษาในแต่ละคณะ 
• โครงการเครือข่ายนักศึกษาในการประกัณคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2555 

4.9 จัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าและชุมชน
สัมพันธ์ระดบัคณะ
และระดับ
มหาวิทยาลยัฯ 

12. จ านวนศิษย์เก่าที่จะ
ประสานความร่วมมือ 
(คน) 

197 213 292 1,587  
การด าเนินงาน 

• ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าจ านวน 1,587 คน ในการ   
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลยัด าเนนิการ 

 13. จ านวนโครงการร่วม
ระหว่างศิษย์เก่ากับ
นักศึกษา (โครงการ) 

1 4 10 15  
การด าเนินงาน 

• คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและจัดกิจกรรมยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น 
ในโอกาสวันคล้ายวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 

• จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั 
• จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลศิษย์เก่า 
• จัดท าท าเนียบศษิย์เก่าดีเด่นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ RMUTP 
• จัดงานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่าประจ าปี/งานคนืสู่เหย้า 
• ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่มหาวทิยาลัยด าเนินการ  เช่น งานคืนสู่เหย้า   
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลยั  กิจกรรมน้อมคารวะพระ
คุณครูอาวุโส  การร่วมโครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ    
84 พรรษา เป็นต้น 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 14. จ านวนโครงการที่มีการ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
3 ดี (โครงการ) 

1 10 7 29  
 การด าเนินงาน 
 • โครงการปลูกจิตส านึกนักศึกษาเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามนโยบาย 3 D 
• โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษ 
• โครงการกีฬา Bus game 
• โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
• โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
• โครงการแข่งขันฟุตซอลสัมพนัธ์ต้านภัยยาเสพย์ติดคร้ังที่ 1 
• โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร 
• โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
• โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด 
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูน้ านักศึกษาโดยสอดแทรก

ความรู้เรื่อง 3D (Democracy, Decency, Drug Free) 
ด าเนินการใน 9 คณะ และจัดรวมโดย  กองพัฒนานักศึกษา 

• โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
5.1 ปลูกจิตส านึกการ

มีส่วนรว่มและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อปลูกจิตส านึกการมี
ส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
(โครงการ) 

9 22 13 24  

การด าเนินงาน 
• โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม 
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 
• โครงการพัฒนาคนพฒันางานการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
• โครงการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าทว่ม 
• โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการเรียน

การสอน 
• โครงการศึกษาดูงานดา้นศิลปวัฒนธรรมและการบริหาร

จัดการ 
 2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ปลูกจิตส านึก (คน) 

453 2,355 828 1,552  
 การด าเนินงาน 
 • มีบุคลากรได้รบัการฝึกอบรมจ านวน 1,552 คน ในการด าเนิน

โครงการ 24 โครงการของทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
5.2 สร้างเครือข่าย

ความรว่มมือการ
จัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

3. จ านวนเครือข่ายที่ไดส้ร้าง
ความร่วมมือการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
(เครือข่าย) 

1 6 9 8  
การด าเนินงาน 

• จัดท าแผนการจัดการความรูป้ ี2555 
• เข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. 
• พัฒนาเว็บไซต์ KM ในทุกหน่วยงานจนสามารถเป็นตัวอย่าง

ให้กับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ได้   
• ถ่ายทอดความรู้การจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอก 
• สนับสนนุให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัยสัญจรและโครงการ

บริการวิชาการสัญจร ประจ าปี 2555 เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

• โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
ระยะที่ 2 จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวชิาน าร่อง 

5.3 สร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากร 

4. จ านวนโครงการสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร 
(โครงการ) 

6 14 13 21  
การด าเนินงาน 

• พัฒนากองทุนสวสัดิการ 
• ท าประกนัอุบัติเหตุกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
• โครงการ มทร.พระนคร มหาวทิยาลัยแห่งสุขภาพและ

ความสุข กิจกรรม “ขยับกาย ขยายสมอง” 
• ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจ ารอบ 3 เดือน       

คร้ังที่ 1 
• กิจกรรม มหาวิทยาลัยปลอดภัยควันบุหร่ี ปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์สารเสพติด  
• กิจกรรมอาหารดีสุขภาพดี 
• ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ 28 “ศรีวิชัยเกมส์” 
 5. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี (คน) 

565 675 913 1,827  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1,827 คน ในการด าเนนิ
โครงการ 21 โครงการของทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
5.4 จัดท า Training 

Roadmap 
ส าหรับสาย
วิชาการ 

6. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (โครงการ) 

22 48 25 35  
การด าเนินงาน 

• โครงการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

• ความร่วมมือทางวชิาการกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แห่ง
ประเทศไทย  เพื่อร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาคณาจารย์ในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน 

• โครงการพัฒนาบุคลากรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบอาจารย์ที่ปรึกษา

อย่างมืออาชีพ 
• โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพของ

บุคลากร 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
• โครงการเพิ่มความสามารถแข่งขันการให้บริการการศึกษาและ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระดับสากล 
• โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสูป่ระชาอาเซียน 
• โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
• โครงการฝึกอบรม การเขียนบทความวิจัยและบทความวชิาการ

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
• โครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ

บรรจุภัณฑ์ 
• โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลการสอน(เอกสารประกอบการ

สอน  เอกสารค าสอน)  และพฒันาผลงานทางวิชาการ(งานวิจยั 
หนังสือ  ต ารา) 

 7. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา (คน) 

288 1,649 541 1,086  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1,086  คน ในการด าเนิน
โครงการ 35 โครงการของทุกหน่วยงาน 

 8. จ านวนระบบโฮสดิ้ง
ส าหรับพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมด้าน ICT 
(ระบบ) 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 1 1  
การด าเนินงาน 

• ปรับปรุงระบบเวบ็โฮสติ้งส าหรับพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมด้าน ICT 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 9. จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการทีไ่ด้รับการ
พัฒนาด้าน ICT (คน) 

60 114 60 102  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 102 คน 
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist: 

Microsoft Windows 1 Installing and Configuring. 
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Certified: Core Servelets 
and Java Server Pages. 

• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ Advanced PHP. 

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
หลักสูตร บริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา Register 
Administration  

5.5 จัดท า Training 
Roadmap 
ส าหรับสาย
สนับสนนุ 

10. จ านวนโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
(โครงการ) 

5 25 13 20  
การด าเนินงาน 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตรายการโทรทัศน”์ 
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัตงิานระบบงาน  ERP  

BPM  และ HRM  
• โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดา้นประกันคุณภาพ

การศึกษา  
• โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในส านักงาน 
• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

หลักสูตรสร้างเว็บไซด์ด้วย wordpess 
• สนับสนนุให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การ

ประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารองค์การ : การถ่ายภาพ        
การเขียนข่าวและเทคนิคการเปน็พิธีกร”  

• การจัดท าร่างข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสายสนบัสนุน  

• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
• โครงการการจัดการความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล 
• โครงการพัฒนาผูบ้ริหารและเตรียมผู้บริหารหัวข้อการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรด้าน

การเงิน บัญชี พัสดุ บริหารทรัพย์สิน 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเปน็ผูผ้ลิต

รายการวิทยุกระจายเสยีง 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 11. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา (คน) 

422 1,799 528 1,015  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน  1,015 คน ในการด าเนิน
โครงการ 20 โครงการของทุกหน่วยงาน 

 12. จ านวนผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัที่ได้รบัการ
พัฒนาด้าน ICT (คน) 

30 30 30 53  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 53  คน  
• โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร  ระดบั  
อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี        
รองคณบดี ผู้อ านวยการ 

 13. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนนุที่ได้รับการ
พัฒนาด้าน ICT (คน) 

60 246 60 198  
การด าเนินงาน 

• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 198  คน 
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Certified Associate 

ส าหรับบุคลากรสายสนนัสนุน 
• โครงการฝึกอบรมเตรียมสอบรับรองมาตรฐานสากล 

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

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร Advanced Adobe Flash Professional CS5     
& Workshop. 

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร Microsoft Excel 2010 ส าหรับบุคลากร
สายสนุนสนนุ 

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร Microsoft Words 2010 ส าหรับบุคลากร
สายสนุนสนนุ 

• โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร Advanced PHP. 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
5.6 พัฒนา

ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

14. จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ (โครงการ) 

5 22 12 13  
การด าเนินงาน 

• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

• โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการจัดท าเอกสารคุณภาพ   
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย

คอมพิวเตอร์ 
• โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรมผู้ประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 
• การอบรมผู้ประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาอาชวีศึกษา  
• โครงการอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร 
• สนับสนนุให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพตา่งๆ ทั้งในและตา่งประเทศ  
• สนับสนนุบุคลากรไปศึกษาดูงานสิง่ทอ ณ โรงงานทอผา้ปัน่

ด้าย ณ ประเทศไต้หวัน 
 15. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนา (คน) 
244 560 377 438  

การด าเนินงาน 
• มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 438 คน ในการด าเนิน

โครงการ 13 โครงการของทุกหน่วยงาน 
 16. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาคุณวุฒิ (คน) 
25 
12 

28 
4* 

25 
12 

6 
5  

 - ผู้ลาศึกษาต่อ การด าเนินงาน 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษา • ผู้ลาศึกษาต่อจ านวน 6 คน 

• มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 5 คน 
 17. การพัฒนาต าแหนง่

วิชาการ (คน) 
- ผู้เสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผู้ได้รับการด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- เสนอขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึน้     
(สายสนบัสนนุ)  

7 
1 
29 
29 

30 
15 
6 
6 

30 
15 
15 
15 

8 
8 
1 
1 

 

 การด าเนินงาน 
 • มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 8 คน 

• มีผู้ได้รับการก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการจ านวน 8 คน 
• มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้น(สายสนับสนุน) 1 คน 
• มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนบัสนุน)   

1 คน 

 

 - ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

หมายเหตุ  “ * “  ผล ปี 2543 และ 2544 เป็นผลของตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

46 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
6.1 พัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเดิม 
และสร้างอาชีพ
ใหม่ให้แก่ชุมชน
บนพืน้ฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนหลักสูตรระยะสัน้ที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเดิมและ
สร้างอาชพีใหม่ 
(หลักสูตร) 

10 44 21 33  

การด าเนินงาน 
• โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการผลิตภัณฑช์ุมชนตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  
• โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
• โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิง่ประดษิฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ

ของชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบรุี 
• โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน 
• โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีนาถ 
• โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชนในโครงการ “ถนนเด็กเดิน

นางเลิ้ง.ธรรมดา ไม่ธรรมดา” โดยถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน
นางเล ิ้ง จากงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปจากผักตบชวา 

• โครงการถ่ายทอดความรู้การสกัดเส้นใยผักตบชวาเพื่อการ
แปรรูปกระดาษผักตบชวา 

• โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพนักออกแบบ
ผลิตภัณฑส์ าหรับธุรกิจขนาดย่อม  

• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น
ให้แก่ชุมชนสู่ตลาดไทย 

• โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การออกแบบเขียนแบบ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์”  

• โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกเบื้องตน้” 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และ
การตลาดของชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

• โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “โปรแกรมช่วยการออกแบบ
แม่พิมพ์ (Mold Wizard)”  

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแม่พิมพ์ผลิต
ขวด PET” 

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การค านวณค่าการใชง้าน
ตลับลูกปืนและการวิเคราะห์ความเสียหาย”  
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
  • โครงการผลิตอุปกรณ์และเครือ่งมือช่วยเหลือคนพิการ

ผู้รับบริการ 
• โครงการช่วยราษฎร์  สรา้งโอกาส  ให้อาชีพ 8 หลักสูตร 

1. หลักสูตรธุรกิจร้านสเต็ก 
2. หลักสูตรธุรกิจร้านขายกาแฟสด 
3. หลักสูตรธุรกิจร้านขายอาหารตามสั่ง 
4. หลักสูตรธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู้เด้ง   
5. หลักสูตรธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 
6. หลักสูตรธุรกิจร้านขายขนมไทย 
7. หลักสูตรธุรกิจร้านขายกาแฟสด 
8. หลักสูตรธุรกิจร้านสเต็ก 

• โครงการยกระดับคุณภาพชีวติของหมู่บ้านและชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 12 
โครงการ 

• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสนิค้าชุมชน
ชุมชนบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบา้นหนองแจง เทศบาลเมืองชะอ า
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าตะกร้าของขวัญ 
• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสูส่ังคม 
• โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ 
• โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อ

ผลิตภัณฑช์ุมชน 
• โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 
• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่

ตลาดไทย 
• โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ธุรกิจขนาดย่อม 
• โครงการสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
• โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 2. จ านวนผู้รับการอบรมตาม
หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

1,050 2,483 1,260 2,143  
 การด าเนินงาน 
 • มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2,143 คน ในการด าเนินโครงการ 

33 โครงการของทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
 3. มีงานบริการวชิาการ/

วิชาชีพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีสูชุ่มชน
อย่างน้อย 2 อาชีพ 1 
ชุมชน (อาชีพ/ชุมชน) 

8/5 21/11 14/8 62/18  
การด าเนินงาน 

• ด าเนินการได้ 19 อาชีพ / 10 ชุมชน 
• ด าเนินการนอกแผน 43 อาชพี / 8 ชุมชน เช่น 

- ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ/ชมุชนบา้นห้วยทรายใต้      
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

- ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเยาวชน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
- ชุมชนต าบลหรเทพ/ชุมชนต าบลโคกใหญ่/ชุมชนต าบล  

ตลาดน้อย  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดเพชรบุรี 
- ชุมชนต าบลทา่คา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
- ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสถิตย์  อ าเภอไชโย      

จังหวัดอ่างทอง 
• ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่น ทางด้านอาหารและพฒันา
ผลิตภัณฑ ์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
ผู้สูงอายุ” 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่
เยาวชนภาคกลางตอนลา่ง  

- โครงการค่ายพัฒนาการบัญชตีามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี 2555  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องประดับ

สมัยใหม่ โดยใช้วัสดุแผ่นดนิกระดาษเซรามิกซ์ 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองสีกะลากาแฟโรบัสตา้    

มลพิษต่ า 
- โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องบีบน้ ามัน

มะพร้าวระบบบบีเย็น ท างานอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน 
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ชมุชน 
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีนาถ 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทพุพลภาพ ปากเกร็ด   
(บ้านนนทภูมิ) 

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
  - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณประจ าปี 2554 ณ 
โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี  โรงเรียนเศรษฐ์เสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมป์  ศูนย์ฟืน้ฟูอาชพีคนพิการ พระประแดง      
จ. สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด 

- การน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาการแปรรูปจากผักตบชวาให้กับชุมชนนางเลิ้ง ในงาน 
“ถนนเด็กเดินนางเลิง้..ธรรมดา ไม่ธรรมดา” 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
และการตลาดของชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

- โครงการช่วยราษฎร์  สรา้งโอกาส  ให้อาชีพ 
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชนต าบลบุ่งเข้ 

จังหวัดนครนายก 
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชพีคืนคนดีสูส่ังคม 
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

6.2 ผลิตสื่อเพื่อสร้าง
และพัฒนาวชิาชีพ
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ 

4. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ (ชิน้) 

3 1* 5 9  
การด าเนินงาน 

• โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 2 ภาษา  เร่ืองบรรจุภัณฑ์กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• การผลิตสื่อวิชาพฤติกรรมผู้บรโิภค วิชาตลาดบริการ 
• ภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมเพื่อเอกลักษณ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6.3 พัฒนาศูนย์

สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ(e-
Resource) 

5. จ านวนทรัพยากรของศูนย์
สารนิเทศและการบริการ
วิชาการ  

- พัฒนาระบบบริการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย (เร่ือง) 

25 327 25 176  
การด าเนินงาน 

• ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีผา่นระบบ Call Center ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ฐานข้อมูลคลังปัญญาเพื่อรวบรวมจัดเก็บและให้บริการ
สารสนเทศซึ่งเป็นผลงานของมหาวิทยาลยั 

• จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อใช้ในการให้บริหารวิชาการ 
6.4 พัฒนาศูนย์ภาษา

เพื่อให้บริการ
วิชาการ 

6. จ านวนศนูย์ภาษาเพื่อ
ให้บริการวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนา (ศูนย)์ 

1 1 1 1  
การด าเนินงาน 

• จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
• จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในส านักงาน 

หมายเหตุ  “ * “  ผล ปี 2543 และ 2544 เป็นผลของตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
6.5 พัฒนาหน่วย/ศนูย์

ซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร 

7. จ านวนศนูย์ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรที่ได้รับการ
พัฒนา (ศูนย)์ 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 1 1  
การด าเนินงาน 

• ศูนย์ฝึกอบรมและซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
6.6 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือการ
บริการวิชาการ 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกภาครัฐ
และเอกชนทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

8. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริการวิชาการ
ภายนอกภาครัฐและ
เอกชนในประเทศที่
เพิ่มข้ึน (เครือข่าย) 

4 10 13 25  
การด าเนินงาน 

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
• เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนลา่ง 
• กรมอาชีวศึกษา/วิทยาลัยอาชวีศึกษา 
• วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
• ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม 
• สหกรณ์แท็กซี่ 
• เครือข่ายบริษัท เค. ครีเอเตอร์ จ ากัด 
• มูลนิธิชยัพัฒนา  อุทยานการอาชีพชัยพฒันา จังหวัดนครปฐม 
• ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
• ทัณฑสถานหญิงกลาง 
• โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

 9. จ านวนแหล่งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
(แหล่ง) 

3 6 4 6  
การด าเนินงาน 

• คลินิกเทคโนโลย ี5 ศูนย์ 
• ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
• ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
• ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
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 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
7.1 บูรณาการการจัด

กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ
สิ่งแวดล้อมให้
หลากหลาย
ร่วมกับชุมชน  
อย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อมที่มีการบูรณา
การร่วมกับชุมชน 
(โครงการ) 

23 23 20 30  

การด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  

และสิ่งแวดล้อมจ านวน 30 โครงการ  เช่น 
• โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
• โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
• โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
• กิจกรรมจัดตกแต่งดอกไม้เทศกาลพุทธศาสนาตลอดปี 2555 

(พุทธมณฑล) 
• กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มกราคม – มีนาคม 2555 
• โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
• โครงการปลูกจิตส านึกในการลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้

พลังงานและการปลูกพนัธ์ไมไ้ทย  
• โครงการค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
• โครงการอาสาพฒันารักษาสิง่แวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธาน ี
• โครงการพระนครรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• โครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญของชาติ เชน่ วันลอย

กระทง ประเพณีสงกรานต์กับชาวชุมชนนางเลิง้  
• โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
• โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์ 
• กิจกรรมประกวดสาธิตศิลปะวฒันธรรมงานมาลัยดอกไม่สด 

แกะสลักผักผลไม้ อาหาร-ขนมไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

• โครงการวันสนุทรภู ่
• โครงการอนุรักษ์ละครชาตรีหลานหลวง 
• โครงการสืบสานวันภาษาไทย 
• โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด

เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
• โครงการอบรมการผลิตสื่อชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
• โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
7.2 ส่งเสริมการศึกษา 

การน าเทคโนโลยี
ผสมผสานกบัภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

2. จ านวนผลงานการศึกษา
ค้นคว้าผสมผสาน
เทคโนโลยีกบัภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ชิน้) 

6 8 9 11  
การด าเนินงาน 

• โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่เยาวชนภาคกลางตอนบน 
• โครงการศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมไทยเชิงวจิักษ์รายภาค 

(ภาคใต้) 
• โครงการวิจัยการออกแบบผลติเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้า     

ย้อมคราม 
• โครงการวิจัยออกแบบผลิตภณัฑ์จากผา้ขาวมา้ 
• โครงการวิจัย เร่ือง ผลิตภัณฑเ์คหะสิ่งทอจากเส้นใยปอทะเล 
• โครงการวิจัย เร่ือง การออกแบบกระเป๋าเก็บร้อน/เก็บเยน็ 

ด้วยผ้าฝ้าย  ทอมือ ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ ามอญแจ้ซ้อน 
• โครงการวิจัย เร่ือง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอก

พิเศษด้วยเคร่ืองแจ๊คการ์ด (JACQUARD) 
• โครงการวิจัย  เร่ือง การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผักตบชวา 
• โครงการศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าชนเผา่     

สู่เชิงพาณชิย์ กรณีศึกษาผา้ทอกะเหรี่ยงจังหวัดภาคเหนือ 
• โครงการวิจัยการออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก 
• โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลาย

พื้นเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ 

7.3 บูรณาการการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการศึกษา
และการให้บริการ
วิชาการ 

3. จ านวนผลงานการบูรณา
การการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการจัด
การศึกษาและการ
ให้บริการวิชาการ (ชิน้) 

8 12 9 12  
การด าเนินงาน 

• โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวฒันธรรมไทย
สู่สากล   โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

• โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์และสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
• โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
• โครงการศึกษาดูงานวฒันธรรมไทยของนักศึกษาตา่งชาติ 
• โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จาก

พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษา 
• โครงการค่ายสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมไทย 
• โครงการผลิตภัณฑผ์ลงานจากผ้าไหมไทย 
• โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานท้องถิน่ด้านสิ่งทอ 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนบั) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
7.4 เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่
สากล 

4. จ านวนผลงานการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล    
(กิจกรรม/ชิ้น) 

3 7 6 6  
การด าเนินงาน 

• กิจกรรมสาธิตงานอาหาร – ขนมไทย , การแกะสลักผักและ
ผลไม้ , ดอกไม้สดงานใบตองแก่ ผู้น าประเทศต่างๆ จัดโดย
ท าเนียบรัฐบาล 

• กิจกรรมสาธิตศิลปวฒันธรรมไทย การแกะสลักผักและผลไม้, 
มาลัยดอกไม้สด, ขนมลูกชบุ แก่คณะคู่สมรสทูต กระทรวง
การต่างประเทศ 

• ด าเนินการอบรมท าอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ชว่ยทูต
ทหารอากาศกองทัพอากาศก่อนไปประจ าการต่างประเทศ  

• ด าเนินการสาธิตผลงานศลิปวฒันธรรมไทยในต้อนรับ      
นายสี  จิ้นผงิ รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน       
ในฐานะแขกของรัฐบาล วนัที่ 23 ธันวาคม 2554              
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

• โครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐไ์ทยสู่เยาวชนอาเซียน 
• โครงการเผยแพร่และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกับประเทศ  

เพื่อนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 
 ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณชิย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการ
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

8.1 ท าวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

1. จ านวนผลงานวิจยัที่ท า
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
(เร่ือง) 

5 29 12 31  

การด าเนินงาน 
• จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการด าเนินโครงการวิจัยทัง้หมด

เป็นเงิน 16,633,000 บาท 
• ด าเนินโครงการวิจัยทั้งหมดจ านวน 100 โครงการ 
• ด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน

จ านวน 31 โครงการ  เช่น 
- การสร้างมูลคา่เพิ่มน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัด

สมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการผลิต

อาหารจากกล้วย 
- การผลิตแผน่ผนงัภายในอาคารที่ท าจากวสัดุเหลือทิ้ง      

จากต้นสบู่ด า 
- การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑอ์ุปโภค – บริโภคจากวัสดุ 

เหลือใช้ที่ได้จากการผลติของโรงงานอุตสาหกรรม        
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
  - นวัตกรรมการใช้เถ้าหนักในคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
- เครื่องสีกะลากาแฟโรบสัต้ามลพิษต่ า 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิต

กระดาษช าระสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ใน 
ชุมชน 

- การวิจัยนโยบายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอุปทาน   
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยสูป่ระเทศอาเซียน  
กรณีอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กลุ่มเนื้อสัตว์และ 
ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าในภาคใต้ตอนล่าง (กรมปศสุัตว์) 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจงัหวัดเพชรบุรี        
สู่การรับรองมาตรฐาน 

- การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของ
สถานประกอบการด้านธุรกิจอาหารในประเทศไทย 

- การสร้างมูลคา่เพิ่มเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของ
ชุมชน  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวดัสระบุรี 

- การสร้างมูลคา่เพิ่มน้ าตาลมะพร้าวของชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย ์

- การศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์จากพืชสมนุไพรไทย
พื้นบา้นเพื่อพัฒนาเปน็ผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

- การศึกษาความต้องการและปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการ  
ตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปของชาวมาเลเซีย 

- การศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าชนเผา่สู่      
เชิงพาณชิย์  กรณีศึกษาผา้ทอกะเหรี่ยงจังหวัดภาคเหนือ 

- การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอด้วยผักตบชวา 
- การย้อมสีผ้าไหมและผา้ฝ้ายดว้ยสีธรรมชาตโิดยวิธีจุ่มอัด 
- เป็นที่ปรึกษาโครงการ 2012 Thailand Most Admired 

Brand ของบริษัท Brand Age 
- การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถ่ินประจ าภาคเหนือตอนลา่ง     

เพื่อการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ที่ระลึก 
- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน       

จากวัสดุหญ้าแฝกส าหรับบา้นพกัขนาดกลาง 
- การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสริม   

พัฒนาการและฝึกสมาธสิ าหรับเด็กสมาธิสัน้ 
- การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ

ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมของชุมชน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
8.2 สร้างเครือข่ายการ

วิจัยแบบบูรณาการ 
2. จ านวนเครือข่ายการวิจัยที่

บูรณาการ (เครือข่าย) 
1 5 9 12  

การด าเนินงาน 
• เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
• เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (กรุงเทพตะวันตก) 
• เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• เครือข่ายส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
• เครือข่าย 9 ราชมงคล 
• เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 
• เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 3. มีเครือข่ายความร่วมมือ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (เครือข่าย) 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 3 9  
การด าเนินงาน 

• การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 196 เร่ือง 
• จัดนิทรรศการผลงานวจิัยและสิ่งประดษิฐ์ มทร.พระนคร 
• จัดการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ มทร.พระนคร 
• เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
• เข้าร่วมกิจกรรมงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
• โครงการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
• จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทย 
• เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวนันักประดิษฐ์ 
• จัดท าเอกสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร. 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กันยายน 2554 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มีนาคม  2555 

8.3 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

4. จ านวนนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
พัฒนา (คน) 

100 177 100 174  
การด าเนินงาน 

• นักวิจัยได้รับการพัฒนาจ านวน 174 คน  
• โครงการพัฒนานักวิจัยรุน่ใหม่และนักวิจัยมืออาชพี  

8.4 พัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพ 

5. จ านวนนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
พัฒนา (คน) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 174 45 174  
การด าเนินงาน 

• นักวิจัยได้รับการพัฒนาจ านวน 174 คน  
• โครงการพัฒนานักวิจัยรุน่ใหม่และนักวิจัยมืออาชพี  
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
8.5 พัฒนาหน่วยบ่ม

เพาะธุรกิจ 
6. จ านวนหน่วยบ่มเพาะ

ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา 
(หน่วย) 

ไม่ได้ตั้งเป้า 3 5 3  
การด าเนินงาน 

• มีสถาบนัวิจัยและพัฒนารับผิดชอบศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ 
• มีหน่วยงานเข้าร่วมด าเนนิงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่         

คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์          
• จัดนิทรรศการ ออกบูทแสดงสนิค้า ผลิตภัณฑ์ ในงาน  

วิชาการ สวพ. 
• ถ่ายท าวีดทีัศน์ผูป้ระกอบการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ          

“ขนมอบล าโพ”  
• จัดนิทรรศการในงานวันอาภากรเกียรติวงศ์ ออกบูทแสดง

สินค้าของผูป้ระกอบการศูนยบ์ม่เพาะธุรกิจ   
• จัดนิทรรศการ การออกบูทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าทว่ม  
• สัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อประชาสัมพนัธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  

8.6 จัดตั้งหน่วย
จัดการทรัพย์สิน
ทางปญัญา 

7. มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
งานทรัพยส์ินทางปัญญา 
(กิจกรรม) 

1 1 1 2  
การด าเนินงาน 

• จดลิขสิทธิผลงานวิจัยจ านวน 25 ผลงาน 
• จัดอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
9.1 จัดตั้งศูนย์ความ

เป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 

1. จ านวนศนูย์ความเปน็เลิศที่
จัดตั้ง (ศูนย)์ 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 2 1  

การด าเนินงาน 
• ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชัน่  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น 
9.2 จัดตั้งหน่วย

ประสานงานเพื่อ
การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
และสร้างเครือข่าย
ด้านงานวจิัย/
สิ่งประดษิฐ์/
นวัตกรรม
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

2. จ านวนหน่วยประสานงาน
เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ (หน่วย) 

ไม่ได้ตั้งเป้า ไม่ได้ตั้งเป้า 1 1  
การด าเนินงาน 

• บริหารจัดการอยู่ภายในกลุ่มวิจัย เรียกว่า “งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี” มีภารกิจในการประสานงานและด าเนินการ
เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยระดับสถาบันและ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย การจัด
นิทรรศการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก การจัดหรือร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานผ่าน
ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ คือ รายงานประจ าปีงานวิจัยและบริการวิชาการ และการ
เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ 
http://www.ird.rmutp.ac.th  และ 
http://www.clinictech.rmutp.ac.th  

 

 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผล ผล แผน ผล / 
  • เผยแพร่ผลงานวิจัยเผยแพร่รปูโปสเตอร์ 11 เร่ือง การประชมุ

วิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนครคร้ังที่ 1 และนทิรรศการผลงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ์   
คร้ังที่ 2 น าผลงานวิจัยเผยแพรรู่ปโปสเตอร์ 1 เร่ือง ของ วช.  
เผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร     
1 เร่ือง 

• การจัดนิทรรศการวิจัยเด่นในงานประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 4 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3   

• โครงการจัดนิทรรศการวิจัยสิง่ประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก และการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

• เผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 7 เร่ือง , 
บทความ   วิจยั 11 เร่ือง , บทความวิชาการ 3 เร่ือง  

• โครงการประชุมวชิาการ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3  
• จัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 

ประจ าปี 2554 
• ถ่ายท ารายการเที่ยว ทัวร์ ศูนย์ ในงาน “เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของ ไทย ประจ าปี 2554” 
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ส่วนท่ี 3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,014,417,650 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 765,125,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.43 และงบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน 249,292,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57 เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ  ที ่3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายใน 6 ผลผลิต ของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ      
ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลาง ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 –          
30 กันยายน 2555) ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ไตรมาส 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ(ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง  
ภาพรวม งบลงทุน ภาพรวม งบลงทุน 

1 13.90 8.98 20 10 
2 50.98 68.53 42 23 
3 75.30 87.97 67 43 
4 100 100 93 72 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 776,973,300 บาท เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 
765,125,100 บาท และได้รับงบประมาณโอนจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 11,848,200 บาท จากการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 699,824,195.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.07 เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 76,467,105.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 เงินคงเหลือ 
จ านวน 681,998.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.55 เม่ือเทียบ
กับปีงบประมาณ 2554 

ปีงบประมาณ 
ได้รับงบประมาณ   
หลังโอน (บาท) 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง กันเหลื่อมปี คงเหลือ 

2554 784,949,250 
671,295,515.22 111,277,135.63 2,376,599.15 

85.52% 14.18% 0.30% 

2555 776,973,300 
699,824,195.85 76,467,105.75 681,998.40 

90.07% 9.84% 0.09% 
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จากการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวม  
และงบลงทุน พบว่าปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ต่ ากว่า เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 9.93 และต่ ากว่าเป้าหมายกรมบัญชีกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.93  แต่เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 4.55 เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2554 ในงบลงทุน มีการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ ากว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 33.60 และต่ ากว่าเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 5.60 แต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.26     
เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2554 

งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

เบิกจ่ายจริง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิม–ลดร้อยละ               
จากเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยฯ กรมบัญชีกลาง 

ภาพรวม 
2554 100 93 85.52 -14.48 -7.48 
2555 100 93 90.07 -9.93 -2.93 

งบลงทุน 
2554 100 72 58.14 -41.86 -13.86 
2555 100 72 66.40 -33.60 -5.60 

การกันเงินเหลื่อมปี มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ในงบลงทุนและ    
งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งสิ้น 76,467,105.75 บาท รายการการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 

• งบลงทุน  มีการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 116,180,157.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 
66.40 ของงบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 174,958,683.22 บาท เป็นเงินกันเหลื่อมปี จ านวน 
58,778,526.10 บาท มีรายการการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ 

1. รายการครุภัณฑ์ ไม่มีหนี้ จ านวน 6 รายการ เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 17,185,000 บาท   
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 

2. สิ่งก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 41,593,526.10 บาท เป็นรายการก่อ
หนี้ผูกพัน 5 รายการ จ านวน 41,491,600 บาท ไม่มีหนี้ 1 รายการ จ านวน 101,926.10 บาท(รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก) 

• งบรายจ่ายอ่ืน มหาวิทยาลัยฯ กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 17,688,579.65 บาท แบ่งเป็นเงินกัน
เหลื่อมปีของรายการสิ่งก่อสร้างของ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รายการ จ านวน 9,110,000 บาท และเงินเหลื่อมปีของ โครงการบุคลากร
แรงจูงใจ จ านวน 8,578,579.65 บาท 
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การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555  มีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ และ
กรมบัญชีกลาง ใน 4 ไตรมาส ดังนี้ 

การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2555 จ าแนกตามไตรมาส 

ไตรมาส 
ปี 2554 ปี 2555 เพ่ิม–ลดร้อยละ   

จากปี 2554 ใช้จ่ายร้อยละ แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย ร้อยละ 
1 17.41 106,378,395 106,378,394.87 13.90 -3.51 
2 33.27 390,071,890 315,847,330.49 41.28 8.01 
3 53.42 576,109,300 459,016,379.69 59.99 6.57 
4 85.52 776,973,300 699,824,195.85 90.07 4.55 

 

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2555 จ าแนกตามไตรมาส 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย ได้รับงบประมาณ ได้รับอนุมัติโอน 
ยอดรวมหลังปรับ

โอนแล้ว 
เบิกจ่ายจริง 

จ านวน ร้อยละ 
งบบุคลากร 256,535,000 - 867,540.00 255,667,460.00 255,656,225.37 100 
งบด าเนินงาน 151,591,500 -17,291,443.93 134,300,056.07 134,300,056.07 100 
งบลงทุน 164,111,000 10,847,683.22 174,958,683.22 116,180,157.12 66.40 
งบเงินอุดหนุน 92,725,100 19,925,218.78 112,650,318.78 112,650,318.78 100 
งบรายจ่ายอื่น 100,162,500 -765,718.07 99,396,781.93 81,037,438.51 81.53 

รวม 765,125,100 11,848,200.00 776,973,300.00 699,824,195.85 90.07 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต 

ผลผลิต 
งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายจริง 

จัดสรร อนุมัติโอน รวมหลังปรับโอน จ านวน ร้อยละ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

128,293,100 - 6,969,852.09 121,323,247.91 113,421,247.91 93.49 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

614,566,100 18,887,416.42 633,453,516.42 564,877,176.04 89.17 

ผลงานการให้บริการ
ทางวิชาการ 

5,500,000 -69,364.33 5,430,635.67 5,430,635.67 100 

ผลงานวิจัยเพื่อ 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

7,355,100  7,355,100.00 7,355,100.00 100 

ผลงานวิจัยเพื่อ      
สร้างองค์ความรู้ 

5,580,600  5,580,600.00 5,580,600.00 100 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

3,830,200  3,830,200.00 3,159,436.23 82.49 

รวม 765,125,100 11,848,200.00 776,973,300.00 699,824,195.85 90.07 

งบประมาณเงินรายได ้

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 249,292,550 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 162,395,759.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.14 ต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 34.86 เป็น  
เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 10,582,875.55 บาท มีผลการใช้งบประมาณแยกตามงบรายจ่ายดังนี้ 

งบรายจ่าย เงินรายได้ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เงินกัน      

เหลื่อมป ีปกต ิ งบกลางคณะ งบบริหารฯ รวมเบิกจ่ายจริง 
บุคลากร 39,339,960 35,907,367.26 63,940.00 156,542.67 36,127,849.93  
ด าเนินงาน 92,274,630 53,621,098.74 2,252.00 319,782.00 53,943,132.74 876,182.55 
ลงทุน 18,180,450 9,212,834.47 629,594.58 2,558,086.40 12,400,515.45 9,706,693.00 
อุดหนุน 12,573,340 12,491,998.00  1,385,200.00 13,877,198.00  
รายจ่ายอื่น 43,120,950 38,280,449.04 821,062.00 6,945,552.81 46,047,063.85  
งบกลางคณะ 12,464,790      
งบบริหารฯ 31,338,430      

รวม           
(ร้อยละ) 

249,292,550  149,513,747.51)  1,516,848.58 11,365,163.88 162,395,759.97 
(65.14) 

10,582,875.55 
(4.25) 
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มหาวิทยาลัยฯ มีการเบิกจ่ายเป็นเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 10,582,875.55 บาท
รายการการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้  

• งบด าเนินงาน มีการเบิกจ่ายเป็นเงินกันเหลื่อมปี ค่าใช้สอย จ านวน 876,182.55 บาท 
• งบลงทุน  มีการเบิกจ่ายเป็นเงินกันเหลื่อมปี จ านวน 9,706,693 บาท ได้แก่ 

1. รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 5,496,450 บาท    
2. สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 4,210,243 บาท  

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 

การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555  มีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2555 จ าแนกตามไตรมาส 

ไตรมาส 
เป้าหมาย การใช้จ่าย เพ่ิม–ลดร้อยละ 

จากเป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 
1 43,347,790 17.91 18,523,639.49 7.65 -10.27 
2 101,260,300 41.83 50,791,278.15 20.98 -20.85 
3 167,804,990 69.33 95,831,961.87 39.59 -29.74 
4 249,292,550 100 162,395,759.97 65.14 -34.86 

การใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต 

ผลผลิต 
ได้รับ

งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ เงินกันเหลื่อมปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 57,176,600 34,655,981.71 60.61 8,862,875.55 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

187,442,910 123,069,751.70 65.66 1,720,000.00 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 356,540 356,532.00 100  
ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  1,190,000 1,190,000 100  
ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  2,297,300 2,297,300 100  
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 829,200 826,194.56 99.64  

รวม 249,292,550 162,395,759.97 65.14 10,582,875.55 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนนิงาน 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานการประเ มินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี (พ.ศ. 255 5 -2558 ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 -2558         
ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ และส่วนที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าเสนอผลการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินงานได้ครบถ้วน ใน 2 เป้าประสงค์ และ 5 กลยุทธ์หลัก ที่ก าหนดสรุปได้ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน  

• จัดการเรียนการสอน 22 หลักสูตร 85 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับ ปวส. 2 หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี 14 หลักสูตร ระดับ ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร 

• นักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น 4,135 คน (แผน 4,126 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.22 
• นักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด 13,621 คน (แผน 12,845 คน) สูงกว่าแผนร้อยละ 6.04 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 รวม 2,960 คน (แผน 3,418 คน) ต่ ากว่าแผนร้อยละ 13.40 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 มีงานท า/ศึกษาต่อ รวม 1,901 คน (ร้อยละ 84.45) สูงกว่า

แผน (แผนร้อยละ 72) 
• ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 โดยรวมพึงพอใจอยู่

ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.27 จาก 5.00 คิดเป็นร้อยละ 85.40 สูงกว่าแผน (แผน ร้อยละ 80) 
• จัดการเรียนการสอน E-leaning 33 สาขาวิชา จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-leaning 20 รายวิชา 

สื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Video on dememand) 8 เรื่อง 
• พัฒนาห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน 36 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิชาชีพด้าน IT 2 ห้อง 
• จัดสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 8 คณะ 34 สาขาวิชา นักศึกษา 1,130 คน 
• จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร รวม 115 โครงการ   
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8 เครือข่าย 
• พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ มีผู้ส า เร็จการศึกษา 5 คน อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 6 คน          

มีผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 8 คน และได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 1 คน 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ระบบวางแผนท รัพยากร 

(ERP) ระบบงานวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
และระบบระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้
ครบถ้วน ใน 2 เป้าประสงค์ และ 5 กลยุทธ์หลัก ที่ก าหนดสรุปได้ดังนี้  

ด้านบริการวิชาการ 

• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน จ านวน 33 หลักสูตร 
จ านวน 2,143 คน 

• ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ สู่ชุมชน 62 อาชีพ 18 ชุมชน 

• พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ 2 ภาษา 
• ผลิตเครื่องช่วยกายภาพบ าบัดร่างกายผู้ป่วยส่วนข้อเข่าขา 
• ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  11 โครงการ 

ผู้รับบริการ 2,413 คน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒนนธรรม 
• จัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการร่วมกับชุมชน        

30 โครงการ 
• ผลิตผลงานผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 ชิ้นงานจากการจัดโครงการและการวิจัย 
• จัดกิจกรรมสาธิตและจัดโครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเผยแพร่ผลงานและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กิจกรรมสาธิตงานอาหาร -ขนมไทย การแกะสลักผักและ
ผลไม้ งานใบตอง งานดอกไม้สด ให้แก่ผู้น าต่างประเทศ ซ่ึงจัดโดยท าเนียบรัฐบาล เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานได้ครบถ้วน ของ 1 เป้าประสงค์ และ 2 กลยุทธ์หลัก ที่
ก าหนดสรุปได้ดังนี้ 

ด้านวิจฒยสิ่งประดิษฐ์นวฒตกรรม 

• ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 16,423,000 บาท ในการท าวิจัย 100 โครงการ เป็นวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 31 โครงการ งบประมาณ 8,545,100 บาท และวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  69 โครงการ 
งบประมาณ 7,877,900 บาท มหาวิทยาลัยฯ จัดท าโครงการวิจัยได้แล้วเสร็จรวม  87 โครงการ 

• จัดท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 31 โครงการ 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 9 เครือข่าย 
• มีผลงานจดลิขสิทธ์ิจ านวน 25 ผลงาน 
• จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 
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ส่วนที่ 2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบฒติราชการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ครบถ้วนใน
ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก มาตรการ มีผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ดังนี้ 

2.1 ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 43 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 46 คิดเป็นร้อยละ 93.48 ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
6.52 

 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (แผน 2,142 คน / ผล 1,659 คน) 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ (แผน 2,606 คน / ผล 2,533 คน) 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แผน ร้อยละ 85 

/ ผล ร้อยละ 72.76) 
2.2 ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์การบริหาร 81 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 86 ตัว     

คิดเป็นร้อยละ 94.19 ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.81 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่   
1. จ านวนเครือข่ายที่ได้สร้างความร่วมมือการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

(แผน 9 เครือข่าย / ผล 8 เครือข่าย) 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ ผู้ลาศึกษาต่อ (แผน 25 คน / ผล 6 คน) ผู้ส าเร็จ

การศึกษา (แผน 12 คน / ผล 5 คน) 
3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ  ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

(แผน 30 คน / ผล 8 คน) ผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (แผน 15 คน / ผล 8 คน) 
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสายสนับสนุน (แผน 15 คน / ผล 1 คน) ผู้ ได้รับการแต่งต้ังให้
ด ารงต ารงต าแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน (แผน 15 คน / ผล 1 คน) 

4. จ านวนหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา (แผน 5 หน่วย / ผล 3 หน่วย) 
5. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศที่จัดต้ัง (แผน 2 ศูนย์ / ผล 1 ศูนย์) 

ส่วนที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวม 1,014,417,650 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
765,125,100 บาท (ร้อยละ 75.43) เงินรายได้ 249,292,550 บาท (ร้อยละ 24.57) สรุปผลการใช้จ่ายดังนี้ 

2.1 งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 776,973,300 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 765,125,100 บาท และเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง 11,848,200 บาท    
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม 699,824,195.85 บาท (ร้อยละ 90.07) เงินกันเหลื่อมปี 76,467,105.75 
บาท ( ร้อยละ 9.84) เงินคงเหลือ 681,998.40 บาท (ร้อยละ 0.09) ผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลาง ในภาพรวม ต่ ากว่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 9.93 (แผน 
ร้อยละ 100) ต่ ากว่าเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 2.93 (แผน ร้อยละ 93) 
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2.2 งบประมาณเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 249,292,550 บาท  มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม 162,395,759.97 บาท (ร้อยละ 65.14) เงินกันเหลื่อมปี 10,582,875.55 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 34.86  

ปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555  พบว่าผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ในผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
ตัวชี้วัดจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น มีสถาบันอุดมศึกษาในบริเวณใกล้เคียงหลายแห่งที่ เป็น
ทางเลือกในการศึกษาต่อ นักศึกษาสอบได้สละสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้
น าปัญหาเหล่านี้สู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม  ส าหรับการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์    
การบริหาร น่าจะเกิดจากการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในปีที่   
ผ่านมา แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยฯ จะน าผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนี้สู่กระบวนการ
ทบทวนแผนประจ าปีต่อไป 

ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มหาวิทยาลัยฯ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
ต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลางก าหนด  เกิดจากการมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินในงบลงทุน ที่เบิกจ่ายจริงได้ ร้อยละ 66.40 ของงบประมาณที่ได้รับ ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 33.60 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) และกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 5.60 (เป้าหมาย ร้อยละ 
72) โดยมีปัญหาจากการขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะหลายรายการเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน มีการยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาหลายครั้ง มีการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างหลายครั้ง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ท าให้แบบรูปรายการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่วางไว้ และผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดของงวดงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในแล้ว    
ด้วยการเร่งรัด ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ และได้จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ
ออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างส าหรับอาคารขนาดใหญ่ 
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ภาคผนวก - 1 
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ SAR กรรม 
การ ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)  4.61 4.35 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (ร้อยละ 3) 1 5.00 5.00 
1.1กระบวนการพัฒนาแผน (ร้อยละ 3) 4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
5.00  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (ร้อยละ 28)  8 4.22 3.84 
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (ร้อยละ 2) 
3 ข้อ  2 x 5.00 2.00 

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก       
(ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 4  2.64 x 2.20 2.20 

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
(ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 
30 

171 30.43  2.54 2.54 
562 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (ร้อยละ 2) 

3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7  5.00 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ร้อยละ 2) 

 4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7  5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(ร้อยละ 2) 

4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6  5.00 4.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ร้อยละ 2) 

3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต       
(ร้อยละ 2) 

3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 6) 2 4.50 4.50 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 3) 
5 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6 
6  4.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (ร้อยละ 3) 

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (ร้อยละ 12)  3 4.45 4.47 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (ร้อยละ 2) 
5 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
8  5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ร้อยละ 2) 

3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
(ร้อยละ 2) 

3 คะแนน 30.11 3.35  3.35 3.40 
9 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ร้อยละ 10) 2 5.00 3.50 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม (ร้อยละ 2) 
3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ SAR กรรม 
การ ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (ร้อยละ 2) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 2)  1 5.00 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (ร้อยละ 2) 
3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6 
6  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและจัดการ (ร้อยละ 8) 4 5.00 5.00 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก

ระดับของสถาบัน (ร้อยละ 2) 
4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
7  5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้      
(ร้อยละ 2) 

3 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (ร้อยละ 2) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5  5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (ร้อยละ 2) 4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (ร้อยละ 2) 1 5.00 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

(ร้อยละ 2) 
4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
7  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ร้อยละ 3) 1 5.00 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ร้อยละ 3) 
4 ข้อ  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
9  5.00 5.00 

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พบว่ามีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอก เป็นผู้ ซ่ึงมีคุณูประการกับ

มหาวิทยาลัย และให้ค าปรึกษาและชี้แนะที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีความ
ตระหนักในการน าผลประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ข้ อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยในการ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง   

2. ผู้บริหาระดับสูงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีการแผนเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือรองรับประชาคม AEC นอกจากนี้ยังมีทีมงานบริหารทุกระดับที่ทุ่มเท เสียสละ แบ่งความรับผิดชอบ และ
ร่วมกันท างานเป็นทีม 

3. หลักสูตรการเรียนการสอนมีจุดเด่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้ เชี่ยว ชาญ
เทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล” ค าขวัญ “คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ” และมหาวิทยาลัยมี MOU 
กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

4. มีผลงานนักศึกษาทีได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
5. ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอาชีพ จึงมีศาสตร์และองค์ความรู้ เชิงอาชีพที่ สามารถ

ด าเนินการทั้งเชิงพาณิชย์ และให้บริการแก่สังคมที่มีผลกระทบสูงกับชุมชน  
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6. มหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ือรองรับการท างานภายในองค์กร 
ทั้ง ระบบ IQA, MIS, BPM, HRM, ERP และระบบงานย่อยอ่ืนๆ เพ่ือเป็นระบบสนับสนุนการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  

7. มหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรการเรียนการสอน  
8. มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการต่อเนื่องในเรื่องความร่วมมือกับสถาบันที่จัดการศึกษาระดับ

อาชีวะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชากรไทยให้มีทั้งทักษะและความรู้ทางวิชาการ  
9. ผู้บริหารทุกระดับมีความสามารถใช้ประโยชน์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และน าไป

ปรับใช้ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้มีผู้ที่จบการศึกษาจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือให้มีความ

แตกต่างทางวิชาการ และความลุ่มลึกในวิชาการที่แตกต่างกัน และควรก าหนดเป็นเป้าหมายให้ ชัดเจน 
นอกจากนี้การพัฒนาอาจารย์ควรค านึงถึงทักษะที่จ าเป็น โดยอาจมีการพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับภาคเอกชน 
และต้องคงวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ   

2. ผลักดันให้เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น ในส่วนของบัณฑิต    
คณะที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ควรมีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตที่สามารถเป็น
ผู้ผลิตแบบขายส่งได้ และควรก าหนดวิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดให้ชัดเจนมากขึ้น    

3. แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์ในการท างานวิจัย และ
พัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังมีภาระงานสอนมากและยัง
รับภาระงานอ่ืน ๆ ด้วย  
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน  
ที่ได้ 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  35  4.2260 
1. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถว่งน้ าหนักใน

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการของ
กระทรวง 

ระดับ 5 3.2716 3.2716 

2. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถว่งน้ าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 5 3.1051 3.1051 

3. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบตัร(สกอ. : 4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์) 

 5 5 5.0000 

4. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถว่งน้ าหนักใน
การบรรลุผลตามการประเมินคุณภาพของ สมศ. 

ระดับ 20   

4.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  10   
4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 3 4.22 4.2200 

4.1.2  ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพมิพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 
(สกอ. : 2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต) 

ร้อยละ 4 5 5.0000 

4.1.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 3 65.11 3.2556 

4.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  10   
4.2.1  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า
และ/หรือนักวิจัยประจ า (สกอ. : 4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) 

ร้อยละ 5 5 5.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน  
ที่ได้ 

4.2.2  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ า (สกอ. : 4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์) 

ร้อยละ 5 5 5.0000 

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ  12.5  4.2416 
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
ร้อยละ 10   

5.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบณัฑิต 

ร้อยละ 5 83.73 4.7460 

5.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 5 76.79 3.3580 

6. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ.: 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 

ระดับ 2.5 5 5.0000 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    10  3.0121 
7. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการภายใต้แผนปฏบิัติ
การไทยเข้มแข็ง 

ร้อยละ 5   

7.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 2 58.14 1.0000 

7.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 85.52 1.0000 

7.3  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 1.5 88.62 1.7474 

8. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

ระดับ 5 4.8 4.8000 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  30  4.7333 
9. ระดับคุณภาพของการก ากับดูแลตามหน้าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอด
เป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัย สู่สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 10   

9.1  ระดับคุณภาพของการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศกึษา (สกอ. : 7.1 
ภาวะผู้น าของสภาและผูบ้ริหารทุกระดับ 
ของสถาบัน) 

ระดับ 5 5 5.0000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน  
ที่ได้ 

9.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดม  ศึกษาสู่การปฏิบัติ (สกอ. : 7.1 
ภาวะผู้น าของสภาและผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบัน / 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง) 

ระดับ 5 5 5.0000 

10. ระดับความส าเร็จในการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สกอ. : 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน) 

ระดับ 5 4 4.0000 

11. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษา (สกอ. : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ) 

ระดับ 5 5 5.0000 

12. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ. : 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน/ 7.2 การ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) 

ระดับ 5 5 5.0000 

13. ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(สกอ. : 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน) 

 3 4 4.0000 

14. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า (สกอ. : 2.1 ระบบ
และกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร) 

ระดับ 2 5 5.0000 

รวม  87.5  4.2794 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ภาคผนวก - 7 
 
รายการเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ 2555 

งบประมาณแผ่นดิน 

รายการ หน่วยงาน งบรายจ่าย จ านวนเงิน 
1. ชุดทดลองส าหรับห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยียานยนต์ 
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุภันฑ์ 5,100,000.00 

2. ชุดทดสอบก าลังวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุภันฑ์ 5,085,000.00 
3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ครุภันฑ์ 1,000,000.00 

4. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ   
X-CODE Programming 

(รายการท่ี 3-6 ไม่มีหนี้) ครุภันฑ์ 2,000,000.00 

5. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย  ครุภันฑ์ 2,500,000.00 
6. ระบบ MANAGEMENT COCKPIT  ครุภันฑ์ 1,500,000.00 

    
รวมครุภันฑ์   17,185,000.00 

7. ปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่นพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์       
(งวดที่ 1-3) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สิ่งก่อสร้าง 7,125,000 

8. ปรับปรุงอาคาร 90 ปี (งวดที่ 1-3) คณะบริหารธุรกิจ สิ่งก่อสร้าง 2,902,000 
9. ปรับปรุงอาคาร 1 (งวดที่ 1-3) คณะศิลปศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง 5,000,000 
10. ปรับปรุงอาคารช่างโลหะ      

(งวดที่ 1-4) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง 13,086,000 

11. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรม
ศาตร์ (งวดที่ 3-6) 

 สิ่งก่อสร้าง 13,378,600 

12. ปรับปรุงห้องน้ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

สิ่งก่อสร้าง 101,926.10 

รวมส่ิงก่อสร้าง    41,593,526.10 
13. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และ

ระบบการควบคุม 
คณะวิศวกรรมศาตร์ รายจ่ายอ่ืน 9,110,000 

14. โครงการพัฒนาบุคลากรแรงจูงใจ 
(ไม่มีหนี้) 

กองคลัง รายจ่ายอ่ืน 8,578,579.65 

รวมรายจ่ายอ่ืน   17,688,579.65 
รวมท้ังส้ิน   76,467,105.75 

 

 
 

 
 
 



ภาคผนวก - 8 
 
งบประมาณเงินรายได้ 

รายการ หน่วยงาน งบรายจ่าย จ านวนเงิน 
1. ทาสีอาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ค่าใช้สอย 876,182.55 
2. ครุภันฑ์ห้องธรรมนูญ -สุวิทย์ 

อาคาร 2 ชั้น 2 
คณะบริหารธุรกิจ ครุภันฑ์ 1,798,200.00 

3. ชุดอุปกรณ์การถ่ายทอด    
สัญญาณภาพ 

คณะบริหารธุรกิจ ครุภันฑ์ 1,738,750.00 

4. ครุภันฑ์ห้องปริญญาเอก คณะบริหาร ครุภันฑ์ 1,959,500.00 
รวมครุภัณฑ์   5,496,450.00 

5. ปรับปรุงห้องครัวนักศึกษาจีน คณะศิลปศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง 502,480.00 
6. ปรับปรุงห้องธรรมนูญ -สุวิทย์

อาคาร2ชั้น2 
คณะบริหาร สิ่งก่อสร้าง 1,306,742.00 

7. ปรับปรุงห้องปริญญาเอกอาคาร
พร้อมมงคล 

คณะบริหาร สิ่งก่อสร้าง 90,000.00 

8. ทาสีอาคารพร้อมมงคลและมงคล
อาภา 1 รายการ 

คณะบริหาร สิ่งก่อสร้าง 591,021.00 

9. ก่อสร้างปรับปรุงห้องหัวหน้า
ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี สิ่งก่อสร้าง 455,000.00 

10. ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 คณะคหกรรมศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง 1,265,000.00 
รวมส่ิงก่อสร้าง    4,210,243.00 

รวมท้ังส้ิน   10,582,875.55 
 


