










รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ก าหนดความส าเร็จของการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของดัชนีชี้วัดรวมทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด ซึ่งแบ่งเป็น 

- ดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 37 ดัชนีชี้วัด 
- ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 41 ดัชนีชี้วัด 

และให้มีการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
- ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.62 
- ไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.44  (สะสมร้อยละ 66.06) 
- ไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.30  (สะสมร้อยละ 84.36) 
- ไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.64  (สะสมร้อยละ 100 ) 

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งสิ้น 1,183,815,040 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวน 
875,500,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 308,314,140 บาท มีผลการด าเนินงานใน
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) บรรลุค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 39.74 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด เมื่อพิจารณาเฉพาะ
รายดัชนีชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 ดัชนีชี้วัดจาก 78 ดัชนีชี้วัด พบว่า มีดัชนีชี้วัดที่
ด าเนินการแล้ว แต่ผลการด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 22 ดัชนีชี้วัด และมีดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผล
การประเมินสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 25 ดัชนีชี้วัด (ดังภาพที่ 1) แบ่งเป็น ดัชนีชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ดัชนีชี้วัด และดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 23 ดัชนีชี้วัด ดังนั้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว
ทั้งสิ้น จ านวน 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.49 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 53 ดัชนีชี้วัด (ไม่นับรวมดัชนีชี้
วัดที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ)  

- บรรลุค่าเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 27 ดัชนี
ชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.97 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด ซึ่งจาก 37 ดัชนีชี้วัดมี 2 ดัชนีชี้วัด 
ที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.1 และดัชนีชี้วัดที่ 
5.3.2.2)  และอีก 8 ดัชนีชี้วัดอยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (ดังภาพที่ 2) ดังนั้น เมื่อพิจารณา
เฉพาะดัชนีชี้วัดที่ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
จ านวน 2 ดัชนีชี้วัด พบว่าดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่บรรลุผลค่า
เป้าหมายจ านวน 27 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.14 จาก 35 ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด 
ดังตารางที่ 2-3 

- บรรลุค่าเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.76 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 41 ดัชนีชี้วัด ซึ่งจาก 41 ดัชนีชี้วัดมี 23 ดัชนี 
ชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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(ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ) 4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 จาก 18 
ดัชนีชี้วัด (ดังภาพที่ 3) ซึ่งสาเหตุที่ดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งต้องรอผลการประเมิน
สิ้นปีงบประมาณ (รายละเอียดตารางที่ 4)  

โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ณ ไตรมาส 2 จ านวน 594,683,418.45 บาท จาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,183,815,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.23 แบ่งเป็น 

- งบประมาณรายจ่ายจ านวน 476 ,927,234.85 บาท จากที่ ได้ รับจัดสรรจ านวน 
875,500,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.47   

- งบเงินรายได้จ านวน 117,756,183.60 บาท จากที่ได้รับจัดสรรจ านวน 308,314,140 
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.19   

(ภาพที่ 4-5 และตารางที่ 5-9) 

ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 2)  มหาวิทยาลัยฯ มีผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 54.47 สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 52.29) แตต่่ ากว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 66.06) เนื่องจากแผนงานบุคลากรภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของรอบ 2 (เม.ย. – ก.ย. 61) ที่เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 53,520,706.48 บาท และแผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาฯ ที่เบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 154,939,871.63 บาท (มตทิี่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ คร้ังที่
2/2562) 
   เพ่ือให้ผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ควรมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู้ก ากับดัชนีชี้ วัด ควรมีมาตรการในการผลักดันให้หน่วยงานด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายมากขึ้น 

2. ควรมีการก ากับ ติดตาม โดยมีการประชุมเพ่ือติดตามงานระหว่างหน่วยงาน ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัดและหน่วยงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเก็บรวบรวม และรายงาน
ผลข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 

3. ควรมีการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

4. ควรมีมาตรการการประหยัดงบรายได้ของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมการหารายได้เพ่ิมเติมจาก
การบริการสังคม หรือจากรายรับอื่นจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
ภาพที่ 1  ผลการการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน 
 

 
ภาพที่ 2  ผลการการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 6 เดือน 
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ภาพที่ 3  ผลการการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
 

 
ภาพที่ 4  ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่าย + 

งบเงินรายได้) ไตรมาส 2  นับรวมงบกลางคณะและงบกลางบริหารจัดการฯ 
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริงกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 

จ าแนกงบประมาณเงินรายจ่ายและงบเงินรายได้ รวมงบกลางคณะและงบกลางบริหารจัดการ
ฯ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร ์
 งบประมาณปี  

พ.ศ. 2562  
ได้รับจดัสรร 

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

การบรรลุผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน

ดัชนีชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
หมายเหตุ 

จ านวน
ดัชนีชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

หมายเหตุ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

 
 1,156,632,440* 

 
573,902,780.40** 

 
 

(ร้อยละ 49.62) 

 
10 

 
9 

(ร้อยละ 90.00) 

 
รายละเอียด
ดังตารางที ่3 

 
21 

 
รอผลสิ้น

ปีงบประมาณ 

 
ดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่จะ
ได้ผลสิ้นปีงบประมาณ 
เช่น ร้อยละจ านวน
นักศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขา จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่   
รายละอียดดังตารางที่ 4 

ด้านบริหารจัดการ 11 6 
(ร้อยละ 54.55) 

รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 5. พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของงานวิจัย
และพัฒนา 

      
16,524,400 

 
16,524,400 
(ร้อยละ 100) 

 
6 

 
4 

(ร้อยละ 66.67) 

 
รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

 
6 

 
รอผลสิ้น

ปีงบประมาณ 
 

เนื่องจากโครงการวิจัยอยู่
ในระยะการด าเนินการ  
วันที่เร่ิมต้น 1 ต.ค.61   
วันสิ้นสุด 30 ก.ย.62 
รายละอียดดังตารางที่ 4 

 
* งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 12,330,060 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 34,958,120 บาท 
**เบิกจ่ายจริงนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 554,351.38 บาท งบบริหารจัดการฯ  จ านวนเงิน 2,667,179.95 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร ์
 งบประมาณปี  

พ.ศ. 2562  
ได้รับจดัสรร  

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

การบรรลุผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

จ านวน
ดัชนีชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน  

รอบ 6 เดือน 
หมายเหตุ 

จ านวน
ดัชนีชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
หมายเหตุ 

ด้ านบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
3. พัฒนาการบริการวิชาการและ

พัฒนาอาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 
5,624,000 

 
1,824,081.70 
(ร้อยละ 32.43) 

 
7 

 
5 

(ร้อยละ 71.43) 

 
รายละเอียด
ดังตารางที ่3 

 
9 

 
3 

 
รายละเอียด 
ดังตารางที ่4 

ด้านท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม  
5,034,200 

 

 
2,432,156.35 
(ร้อยละ 48.31) 

 
3 

 
3 

(ร้อยละ 100) 

 
รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

 
7 

 
1 

 
รายละเอียด 
ดังตารางที ่ 4 

4. พัฒนาการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 
รวม 

 
1,183,815,040* 

 

 
594,683,418.45** 

(ร้อยละ 50.23) 

 
37 

  
27 

(ร้อยละ 72.97) 
 

  
41 

 
4 

(ร้อยละ 9.76) 

 
รายละเอียด 
ดังตารางที ่4 

 
* งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 12,330,060 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 34,958,120 บาท 
**เบิกจ่ายจริงนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 554,351.38 บาท งบบริหารจัดการฯ  จ านวนเงิน 2,667,179.95 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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ตารางท่ี 2  ภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบรรลุผล 
การด าเนินงานตามแผนดัชนชีี้วัด 

จ านวน 
ดัชนีชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน
คร้ังท่ี 1 

(รอบ 6 เดือน) 

ด้านจัดการเรียนการสอน 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพมาตรฐานสากล 

10 9 

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

6 4 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

7 5 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
3 3 

ด้านบริหารจัดการ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล อย่างมคีุณภาพ 
11 6 

รวม 37 27 

คิดเป็นร้อยละ 72.97 
ไม่นับรวมดัชนชีี้วัดที่รอผลสิ้นปีงบประมาณ 
(ดัชนชีี้วัดที่ 5.3.1.1 และดัชนีชีว้ัดที่ 5.3.2.2) 

35 
27 

ร้อยละ 77.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
จ านวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 8 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 
6 เดือน 

1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
สอนด้วยสื่อการสอน
ดิจิทัล 

ร้อยละ 40 86.72   ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
ข้อมูล ณ 15 
มีนาคม 2562 

ปีการศึกษา  
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 27.68   กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 62 

1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ   

ร้อยละ 25 24.64   กองบริหารงาน
บุคคล 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 
62 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 62 

1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อ
สภาวะแวดล้อมในการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 70 78.50   ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูล ณ 31 
ตุลาคม 2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.3.1.1 ผลการประเมินการ
บริหารหลักสตูร
โดยรวมของ
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 3.01 3.26   ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
ข้อมูล ณ 15 
มีนาคม 2562 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.3.1.2 ร้อยละของนศ.ช้ันปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 20 58.84   สถาบันภาษา 
(ข้อมูลเฉพาะ
คณะคหกรรม
ศาสตร์) 
ข้อมูล ณ 31 
ตุลาคม 2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.3.1.3 ร้อยละของนศ.ท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 N/A  
รอผลการ
ด าเนินงาน 

สิ้นปี
การศึกษา 

  ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มผีลรายงาน /รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
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ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
   จ านวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 8 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 1 ปี ตามกรอบ
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐาน
เฉพาะของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 70 81.56   กองพัฒนา
นักศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 
ตุลาคม 2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.4.1.2 ร้อยละบณัฑติที่มีงาน
ท าและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 93.67   กองพัฒนา
นักศึกษา 
ข้อมูล 31 ตุลาคม 
2561 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

1.4.1.3 จ านวนผลงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
รางวัล 

20 12   กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 จ านวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

2.1.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ
ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ า และนักวิจัย 

ร้อยละ 15 29.07 
 
 
 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

2.1.1.2  จ านวนโครงการวิจยัที่
ได้รับการสนบัสนุน
จากแหล่งภายนอกทั้ง
ที่เป็นหัวหน้าโครงการ 
และเป็นผู้วิจัยร่วม 

โครงการ 16 12   สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

2.2.1.1 ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย 

ร้อยละ 50 100   สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 
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ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  

จ านวน 6 ดัชนชีี้วัด บรรลุผล 4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

2.3.1.1 จ านวนของการวิจัยที่
น าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
หรือการบริการ
วิชาการในระยะ 1 ป ี

ร้อยละ 10 11.35   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
update  
ข้อมูล ณ 25 
เมษายน 2562 

ปีการศึกษา 
ข้อมูล ณ 31 พ.ย.61 

2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถ 
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 4 1   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

2.3.2.1 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรคต์่อ
อาจารย์ประจ า 

บาท/คน สายวิทย์  
60,000 
สังคม 

20,000 

สายวิทย์ 
114,480.85 
สายสังคม 
40,664.23 

  สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
  จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

3.1.1.1  จ านวนเครือข่ายดา้น
การบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐ ชุมชน เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม 

เครือข่าย 18 26   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

3.1.1.2 ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการที่มี
การด าเนินงาน
ต่อเนื่องร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 78   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

3.2.1.1 ร้อยละความส าเรจ็
ของการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการด้าน
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 50   75   สถาบันวิจัย
และพฒันา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 
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ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

จ านวน 7 ดัชนชีี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

3.3.1.1   จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามารับ
บริการวิชาการใน
มหาวิทยาลยั 

หน่วยงาน 16 22   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

3.4.1.1 จ านวนโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

โครงการ 18 19   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

3.4.1.2 จ านวนเงินรายได้จาก
บริการสังคม 

ล้านบาท 9.9 5.1   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

3.5.1.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ 
ที่ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

โครงการ 9 18   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน  
จ านวน 3 ดัชนชีี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 

4.1.1.1 จ านวนโครงการบรูณา
ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ร่วมกับสังคม ชุมชน 
องค์กร 

โครงการ 25 25   กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

4.1.1.2 จ านวนผลงานด้านการ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ท่ีเผยแพร่
บนสื่อเทคโนโลย ี

ผลงาน 25 54   กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

4.2.1.1 ระดับความส าเร็จของ
โครงการ Green 
University 

ร้อยละ 75 80   กองกลาง ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 
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ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

จ านวน 11 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55 

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บ
ข้อมูล 
6 เดือน 

5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
การพัฒนาด้านอาชีพ   

ร้อยละ 60 77.47   กองบริหารงาน
บุคคล 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.2.1.1 ร้อยละความส าเรจ็ใน
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บูรณาการตามพันธกิจ 

ร้อยละ 3 95   ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.3.1.1 ผลประเมินการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ร้อยละ 75 N/A 
ก าหนดส่ง 
1 พ.ย.62 

  ส านักประกัน
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ 
 

5.3.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ
ที่ 12 

ร้อยละ 70 67.57   กองนโยบายและ
แผน 
  

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.3.1.3 ร้อยละความเสี่ยงท่ีลดลง
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 15 40   กองนโยบายและ
แผน 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.3.1.4 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การเตรียม ความพร้อม
ในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 70 42.85   กองบริหารงาน
บุคคล 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.3.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม 

จ านวน
องค์

ความรู ้

14 9   ศูนย์จัดการความรู้ 
KM 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

5.3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนของส านัก
งบประมาณ 

ร้อยละ +,- 
8 

2.81   กองนโยบายและ
แผน 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 
มี.ค.62 

หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มผีลรายงาน /รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
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ตาราง 3  รายละเอียดดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

จ านวน 11 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55 

ดัชนีชี้วัด 
รายละเอียดดัชนี

ชี้วัด 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รอบการเก็บข้อมูล 
6 เดือน 

5.3.2.2 ผลการประเมิน
การประกัน
คุณภาพด้านการ
บริหารจดัการ 

คะแนน 3.75 N/A 
ก าหนดส่ง 
21 ต.ค.62 

  ส านักประกัน
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

5.4.1.1 จ านวนโครงการ
บูรณาการด้าน 
Digital 
Economy 

โครงการ 7 20   สถาบันสห
วิทยาการดิจิทลั
และหุ่นยนต ์

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 

5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นท่ี
นอกเหนือจาก
งบประมาณ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 20 40.36   กองคลัง 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62 
(ข้อมูลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ซึ่งดัชนีช้ีวัดนี้มีการ
จัดการผลและรายงาน
เป็นรอบรายปี) 

หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มผีลรายงาน/ รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  

หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มผีลรายงาน/รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการจัดการศึกษา :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล     จ านวน 21 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 0  ดัชนีชี้วัด     

ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1.1 ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 78 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี                                            

ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,605 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 1,755 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 5,422 3,856   คิดเป็นร้อยละ 71.12 ข้อมูล ณ วันที ่19 เม.ย. 62 
1.1.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 
- งบประมาณรายจา่ย 

บาท 
บาท 

181,759,500 
111,666,100 

27,728,380.15 
9,711,051.31  

 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 15.29 ข้อมูล ณ วันที ่31 มี.ค. 62 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

- งบประมาณเงินรายได ้ บาท 70,093,400 18,071,328.84  คิดเป็นร้อยละ 25.78 ข้อมูล ณ วันที ่31 มี.ค. 62 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 
 

หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มีผลรายงาน/ รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 

1. ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล    จ านวน 21 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 0 ดัชนีชี้วัด   

ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1.2 ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 78 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 
1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                            
ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,968 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 
1.2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 2,798 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.2.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่        คน 8,308 6,184   คิดเป็นร้อยละ 73.43 จากค่าเปา้หมาย 
ข้อมูล ณ วันที ่19 เม.ย.62 

1.2.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.2.8 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A   ขอรายงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 

1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  
- งบประมาณรายจา่ย 

บาท 
บาท 

367,890,380 
188,240,700 

134,646,238.47 
64,973,212.99  

 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 36.60  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 
คิดเป็นร้อยละ 34.52  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

- งบประมาณเงินรายได ้ บาท 179,649,680 69,673,025.48  คิดเป็นร้อยละ 38.78 จากค่าเปา้หมาย 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

1. ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)  :  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล     จ านวน 21 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 0  ดัชนีชี้วัด 

ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1.3 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

1.3.1 จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางดา้นดิจทิัลและหุ่นยนต์ คน 1,400 N/A   ไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน 
- สถาบนัสหวิทยาดิจิทัลและ
หุ่นยนต ์
 

1.3.2 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ หลักสูตร 5 N/A   
1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 N/A   

2. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  จ านวน 6 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุผล 6 ดัชนีชี้
วัด    
ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 

2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ      

ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจาก
อยู่ในระยะการด าเนนิการ 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 1 ปี  
(วันที่เร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2561   
วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 
 
- สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย  - งบประมาณเงินรายได ้ โครงการ 10 N/A   
2.1.2 จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A   
2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม      

2.2.1 จ านวนโครงการวิจัย  - งบประมาณเงินรายจา่ย โครงการ 24 N/A  
  จ านวนโครงการวิจัย  - งบประมาณเงินรายได ้ โครงการ 11 N/A  

2.2.2 จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A   
2.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ

ประเทศ 
    

 

2.3.1 จ านวนโครงการวิจัย  - งบประมาณเงินรายจา่ย โครงการ 6 N/A  
 

 จ านวนโครงการวิจัย  - งบประมาณเงินรายได ้ โครงการ 34 N/A  
2.3.2 จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A   
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หมายเหตุ  N/A = อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่มีผลรายงาน/ รอผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 
 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86    

ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 

3.1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 86 94.72    

3.2 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ 
จากการบริการ 

ร้อยละ 85 90.35    

3.3 
โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 15 12.50   คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากค่าเปา้หมาย 

3.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

33 21   คิดเป็นร้อยละ 63.64 จากค่าเปา้หมาย 

3.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 95.89    
3.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 50.00   คิดเป็นร้อยละ 52.63 จากค่าเปา้หมาย 
3.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 

- งบประมาณรายจา่ย 
บาท 
บาท 

5,624,000 
5,000,000 

1,824,081.70 
1,824,081.70 

  
 

 

คิดเป็นร้อยละ 32.43  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 
คิดเป็นร้อยละ 36.48  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

- งบประมาณรายได ้ บาท 624,000 -   
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 
 

4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

14.29     

ล าดับ ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 

4.1 
จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มกีารเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 75   คิดเป็นร้อยละ 88.24 จากค่าเปา้หมาย 

4.2 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 90 94.52  
 

 

4.3 
จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มกีารเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 65   คิดเป็นร้อยละ  76.47 จากค่าเป้าหมาย 

4.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/
กิจกรรม 

20 16   คิดเป็นร้อยละ 80.00 จากค่าเปา้หมาย 

4.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 70   คิดเป็นร้อยละ  77.78  จากค่าเป้าหมาย 
4.6 โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 70   คิดเป็นร้อยละ  72.92 จากค่าเป้าหมาย 
4.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
- งบประมาณรายจา่ย 

บาท 
บาท 

5,034,200 
3,000,000 

2,432,156.35 
1,880,744.35 

 
 

 
 

 

 
คิดเป็นร้อยละ 48.31  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 
คิดเป็นร้อยละ 62.69  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

- งบประมาณรายได ้ บาท 2,034,200 551,412.00  คิดเป็นร้อยละ 27.11 ข้อมูล ณ วันที ่31 มี.ค. 62 
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ตารางที่  5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
(แผนงาน/ผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562) 
 

แผนงาน/ผลผลิต 
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรร 
ได้รับ 

(ปรับโอนแล้ว) 
เบิกจ่ายจริง 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 478,589,500 478,589,500 298,714,806.48 (62.42%)  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน 

379,817,500 379,817,500 162,237,784.02 (42.72%) 

- ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 111,666,100 111,666,100 74,993,896.31 (67.16%) 

- ผลผลติ ผลงานการบริการทางวิชาการ 5,000,000 5,000,000 1,824,081.70 (36.48%) 
- ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
188,240,700 188,240,700 79,707,453.99 (42.34%) 

-  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

74,910,700 74,910,700 5,712,352.02 (7.63%) 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3,000,000 3,000,000 1,880,744.35 (62.69%) 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 14,093,900 14,093,900 14,093,900 (100%) 

รวมท้ังสิ้น 875,500,900 875,500,900 476,927,234.85 (54.47%) 

  
ตารางที่  6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
(แผนงาน/ผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562) 
 

แผนงาน/ผลผลิต 
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรร เบิกจ่ายจริง 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 53,482,360 22,286,533.97 (41.67%) 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 203,078,900 89,266,206.3 (43.96%) 

- ผลผลติ   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์ 64,508,110 18,742,349.14 (29.05%) 
- ผลผลติ ผลงานการบริการทางวิชาการ 624,000 - - 
- ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 137,946,790 70,523,857.16 (51.12%) 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างการเติบโตจากภายใน - ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2,034,200 551,412 (27.11%) 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 2,430,500 2,430,500 (100%) 
งบกลางคณะ 12,330,060 554,351.38 (4.50%) 
งบกลางบริหารจัดการฯ 34,958,120 2,667,179.95 (7.63%) 

รวมท้ังสิ้น      308,314,140 117,756,183.60 (38.19%) 
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ตารางที่  7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาพรวม มหาวิทยาลัยฯ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
    

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรรได้รับ  
(ปรับโอนแล้ว) 

เบิกจ่ายจริง 

ด้านการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1,156,632,440* 573,902,780.40* 
(49.62%) 

ด้านบริหารจัดการ 
5. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

16,524,400 16,524,400 
(100%) 

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

5,624,000 1,824,081.70 
(32.43%) 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5,034,200 2,432,156.35 
(48.31%) 

รวมทั้งสิ้น 1,183,815,040* 594,683,418.45* 
(50.23%) 

*นับรวมงบกลางคณะและงบบริหารจัดการฯ 
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ตารางที่ 8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ จ าแนกตาม
ประเภทงบ  (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

รายการ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

เป้าหมายตามแผน 
 ณ ไตรมาส 2 

 (บาท) 

การเบิกจ่ายจริง 
ณ ไตรมาส 2 

  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น 875,500,900 578,346,400 

(66.06%) 
476,927,234.85 

(54.47%) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 478,589,500 245,194,100 

(51.23%) 
298,714,806.48 

(62.42%) 
งบบุคลากร 208,417,700 104,209,800 

(50.00%) 
108,679,111.47 

(52.14%) 
งบด าเนินงาน 18,378,400 14,872,100 

(80.92%) 
1,028,729.68 

(5.60%) 
งบอุดหนุน + ค่าใช้จ่ายบุคลากร 251,793,400 126,112,200 

(50.09%) 
189,006,965.33 

(75.06%) 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
307,906,800 254,165,300  

(82.55%) 
158,406,176.35 

(51.45%) 
งบด าเนินงาน 124,759,500 106,073,800 

(85.02%) 
61,299,753.54 

(49.13%) 
งบลงทุน 141,329,500 125,229,500 

(88.61%) 
80,017,086.00 

(56.62%) 
งบอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 

(100%) 
1,000,000.00 

(100%) 
งบรายจ่ายอื่น 40,817,800 21,862,000 

(53.56%) 
16,089,336.81 

(39.42%) 
3. แผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาและ

ผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น) 

74,910,700 64,893,100 
(86.63%) 

5,712,352.02 
(7.63%) 

4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
(งบอุดหนุน) 

14,093,900 14,093,900 
(100%) 

14,093,900 
(100%) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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ตารางที่ 9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ จ าแนกตามประเภทงบ 
(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) 
เป้าหมายตามแผน 

 ณ ไตรมาส 2  
(บาท) 

การเบิกจ่ายจริง 
ณ ไตรมาส 2 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 308,314,140* 124,599,230* 

(40.41%) 
117,756,183.60** 

(38.19%) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 53,482,360 26,365,500 

(49.30%) 
22,286,533.97 

(41.67%) 
งบบุคลากร 50,981,760 25,490,400 

(50%) 
21,231,109.97 

(41.64%) 
งบด าเนินงาน 2,500,600 875,100 

(35%) 
1,055,424.00 

(42.21%) 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
205,113,100 83,981,130 

(40.94%) 
93,039,149.63** 

(45.36%) 
งบด าเนินงาน 92,192,730 32,267,700 

(35%) 
27,307,578.75** 

(29.62%) 
งบลงทุน 12,560,010 10,260,010 

(81.69%) 
4,743,383.31** 

(37.77%) 
งบอุดหนุน 37,034,100 17,460,900 

(47.15%) 
35,778,649.00** 

(96.61%) 
งบรายจ่ายอื่น 63,326,260 23,992,520 

(37.89%) 
25,209,539** 

(39.81%) 
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม (งบอุดหนุน) 
2,430,500 2,430,500 

(100%) 
2,430,500 

(100%) 
หมายเหตุ  *รวมงบกลางคณะ 12,330,060 บาทและงบบริหารจัดการฯ 34,958,120 บาท 

**ใช้จ่ายจริงรวมงบกลางคณะและงบบริหารจัดการฯ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 
นอกจากการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นระหว่างช่วง 6 เดือน 
ที่ผ่านมาตามประเด็นยุทธศาสตร์ อาทิ 
 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาด้าน 
การเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา ระหว่างสถาบัน โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) 
ระหว่างสถาบัน อาทิ 
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การลงนามความร่วมมือ  
 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่อใน
รูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 3 กระทรวง  
การต่างประเทศ  
 

 
 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
ใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม  
โดยคุณสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จ ากัด 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  
จะก่อให้เกิดความสามารถในสร้าง พัฒนา และน าผลงานที่เกิดภายใต้ความร่วมมือไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ (WOW) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 
 

 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคล
พระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
กิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
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ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เพ่ือร่วมกันน าองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษามาด าเนินการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม และมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dr. Enno Lend Rector of TTK University of Applied 
Sciences (TTK UAS) ประเทศเอสโตเนีย เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายใต้ทุนการศึกษา 
Erasmus+ 2018 -2020 โดยมีคณะผู้บริหารราชมงคลพระนครร่วมให้การต้อนรับ Dr. Enno Lend 
อธิการบดี TTK UAS และคณะ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ TTK UAS และราชมงคลพระนครถือเป็นพันธมิตรทางการศึกษาอย่าง
ยาวนาน 

 
 
 

รศ .สุ ภั ท รา โก ไศยกานนท์ 
รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ นาย
พงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการ
บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด เพ่ือ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 
สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระ
นคร กับบริษัทอาซาฮี ในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการ
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แข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่ง
จะมีการเปิดหลักสูตร Digital and Robotic Maintenance Engineering และหลักสูตรระยะสั้น
ส าหรับเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน (Up Skill) ในปีการศึกษา 1/2562 เพ่ือสร้างก าลังคนรองรับภาค
การผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะด้านแขนกล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี ราช
มงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  

และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รศ.สุภัทรา โกไศยกา
นนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนา
บุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ณ  ห้องประชุม AD&PR Presentation Room คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 
 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนว
มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
ที่ปรึกษา บุคลากรงานแนะแนว และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ให้ค าปรึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะการให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรม
ระดมสมอง เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้ค าปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อ านวยการส าส่งนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยาย
เรื่องความส าคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จของนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีส
ราทตรา เล่งไพบูลย์ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ืองานกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง
ความส าคัญของการน ากิจกรรมหลักสูตรมาใช้กับงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
 ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
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การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้สิ่ง
ทอและแฟชั่น ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทางด้าน
สิ่งทอ วิวัฒนาการในการออกแบบแฟชั่น 
อีกทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
องค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การ
เพ่ิมพูนทักษะ การเรียนการสอน ทักษะ
ด้านการออกแบบ ตลอดจนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ทางด้านสิ่งทอของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ภายในศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ห้องสมุดส าหรับการสืบค้นข้อมูล ได้รวบรวมเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องของประวัติความ
เป็นมา เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือ
แนวคิดการสืบสานภูมิปัญญา และเรื่องประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดท าทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2. ห้องสมุดทางด้านวัสดุสิ่งทอหรือห้องจัดแสดงผ้า โดยจัดแสดงผ้าพ้ืนถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์
ไว้ถึง 10 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทลื้อ ไทด า ไทพวน ไทกุย ไทยอง ไทยวน ไทใหญ่ ไทสยาม ไทถิ่นใต้ และ
ไทครั่ง โดยจัดแสดงให้เห็นถึง รูปแบบ สี ลวดลายการทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึง
เครื่องแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผ้าที่ผลิตในอุตสาหกรรม น ามารวบรวมไว้
กว่า 300 ชนิด 

3. ห้องจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งทอ โดยการจ าลองการทอผ้า การจัดแสดงวิถี
ชีวิตของชุมชนจ าหน่ายผ้าย่านส าเพ็งแบบเสมือนจริง และชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นยุคก่อน
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสงครามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ยุคคศ. 1980 – 1990 
ยุคคศ. 1990 – ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นได้ฟรี เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชย
การพระนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 3010 

 
การพัฒนาหลักสูตรรองรับเทรนด์อาชีพคนยุคดิจิทัล  
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รศ.สุภั ทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
ทุกภาคส่วน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งส าคัญ ด้วย
เหตุนี้คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร จึงได้
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้รองรับการศึกษา

ในทศวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เพ่ือสนับสนุน
การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล จึงเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ Bachelor of Science 
(Business Data Analytics) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และการวิเคราะห์ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในมิติที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้หลากหลายเช่น 
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  สถาปนิกด้านข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ  นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทาง
ธุรกิจ  ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล นักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งอาชีพ
เหล่านี้ก าลังเป็นที่มาแรงในยุคดิจิทัล และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน  
 
การจัดตั้งศูนย์คลายเครียด หวังลดปัญหาของนักศึกษา 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผย
ว่า ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรค
ซึมเศร้าได้ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนและ
การท างานลดลงอย่างชัดเจน ที่น่าเป็นห่วงคือเป็น
ต้นเหตุให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้ งศูนย์
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้ค าปรึกษา
และแนะแนว ซึ่งระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาหลังจากการเปิดศูนย์มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาใช้
บริการจ านวนไม่น้อย ส่วนใหญ่เข้ามาขอค าปรึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม ส าหรับการให้การปรึกษา
นั้น จะมีทั้งปัญหาทางด้านการเรียน โดยจะมีการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การวางแผนการเรียน
เพ่ือปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม การเปลี่ยนสาขาวิชา การย้ายคณะ ส่วนปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น 
การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน หรือแม้แต่ความรัก นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มเข้า
มาใช้ห้อง Relaxation Room เพ่ือท าการบ้านและท ากิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลายด้วย เช่น การอ่าน
หนังสือเพ่ือการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบ าบัด ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล  
มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ความจ า เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
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2. ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองงานวิจัยและพัฒนา จะเห็น
ว่า ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 6 ดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่านมา มีภาพรวมการบรรลุเป้าหมาย 4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67  ซึ่งถือว่าภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ส าหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ผลงานของนักศึกษา ด้านการพัฒนางานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมา อาทิ 
การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูง เพ่ือสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยน างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าโอทอป แต่ยังคงคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ 
โรงแรม เดอะ สุโกศล  

 
 
การวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์/ ผลงานนักศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์โคมไฟ 
แชนเดอเลียร์ จากแผ่นซีดีที่หมดอายุการใช้งาน เพ่ือ
ช่วยลดปริมาณของเสีย และเพ่ิมมูลค่าให้แผ่นซีดีใช้แล้ว 
โดยมีอาจารย์สุชีรา ผ่องใส เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวสุนิษา ปานสีแก้ว เล่าว่า แผ่นซีดีมีคุณสมบัติผิว
มันวาวสะท้อนแสง จึงคิดน ามาท าเป็นลูกปัดคริสตัล
ส าหรับตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการลนไฟชั้นโพลิเมอร์ท า
ให้แผ่นปรอทเกิดการหดตัวจึงเกิดพ้ืนผิวรวมถึงสีในลักษณะต่างๆ เมื่อแสงตกกระทบท าให้ชิ้นงานดูมี
มิติ จากนั้นน าลูกปัดคริสตัลที่ได้เป็นวัสดุหลักไปประดิษฐ์โคมไฟแชนเดอเลียร์ที่มีความหรูหราแต่ราคา
ย่อมเยา และยังลดปริมาณของเหลือทิ้งในแต่ละปอีีกด้วย 
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 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หรือ The 
Debut Project ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด HOUSE 
OF NANGLOENG “บ้านนางเลิ้ ง” เพ่ือแสดงถึง
ศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ปี 
และเป็นเวทีให้นักศึกษาน าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง
และเผยแพร่ผลงานสู่สังคม อีกท้ังยังเป็นการตอกย้ า
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมือ
อาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สภัทรา โกไศยกา
นนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มีการจัดแสดง
แฟชั่นโชว์ จ านวน 225 ชุด และการจัดแสดง

นิทรรศการผลงานของนักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2562 ณ 
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คิดประดิษฐ์สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  
ที่ส าคัญโดดเด่นในเรื่องของการรักษามลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “PVeScooter 58” 
ถูกออกแบบให้มีน้ าหนักเบา สามารถถอดพับได้ พกกาสะดวก ชาร์ตไฟฟ้าบ้านได้โดยตรง สามารถ  
ขับข่ีที่ความเร็ว สูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเดินสูงสุดต่อการประจุพลังงาน 10 กิโลเมตร ทั้งนี้
มีระบบไฟแสงสว่างส าหรับการเดินทางในที่มืด เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ต้องการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนทางราง (รถไฟฟ้า) และรถรับจ้างสาธารณะ
เพ่ือไปยังจุดหมายซึ่งค่อนข้างราคาสูงและเสียเวลา อีกท้ังยังประหยัดพลังงานได้ยอดเยี่ยม 
 
 

   
 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
ทีมงาน มีแนวคิดพัฒนากังหันน้ าผลิตไฟฟ้าใน
ลักษณะทุ่นลอยน้ าขนาดเล็ก เพ่ือเป็นต้นแบบใน
การน าไปใช้งานส าหรับพ้ืนที่ที่เหมาะสม พ้ืนที่ที่มี
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ปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า หรือในชุมชนที่ต้องการพลังงานทางเลือกใหม่จากแรงน้ า โดยการน าพลังงาน
จากการไหลของกระแสน้ ามาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลจากการหมุนของเพลากังหันซึ่งจะเป็นต้นก าลัง
ไปขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ลดต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและน ากระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในเกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 ผลงานประดิษฐ์ตู้อ่านฉลากยาอัตโนมัติ เป็นผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร ช่วยผู้มีปัญหา
ด้านสายตาลดการหยิบใช้ยาผิด จากผลส ารวจของสมาคมเภสัชกรรม พบผู้สูงอายุจ านวนมากใช้ยา 
ไม่ถูกต้อง สาเหตุมาจากปัญหาด้านสายตาจึงท าให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้ รวมถึงบาง
รายมีปัญหาด้านความจ าจึงท าให้ใช้ยาผิดหรือเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ 
นายศราวุฒิ ไวยศิลป์ และนายกฤษฎา รักษาแดน  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกัน
ประดิษฐ์ตู้อ่านฉลากยาสามัญประจ าบ้านอัตโนมัติ แบบอาร์เอฟไอดี (RFID) ควบคุมด้วยอาดุยโน่ 
(Arduino) โดยมีอาจารย์ภาวนา  ชูศิริ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ส าหรับตู้ อ่านฉลากยาอัตโนมัติ 
มีคุณสมบัติช่วยลดปัญหาการหยิบใช้ยาของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถรับประทาน
ยาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ยาให้เหมาะสมส าหรับการเก็บรักษา
เพ่ือคงอายุและคุณภาพ 
 

 
 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร โดย ดร.วรินธร บุญยะ
โรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เกิดแนวคิดในการน าเศษใบยางพาราและเถ้าไม้
ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้ชื่องานวิจัย “การพัฒนา
คุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถ้า
ไม้ยางพาราส าหรับประยุกต์ใช้ระดับภาคสนาม” เพ่ือใช้เป็นวัสดุ
ตกแต่งบ้านและสวนได้ด้วยตนเอง ใช้เงินลงทุนต่ าเพราะไม่ต้อง
ไปซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปถ่ายทอดให้กับศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จะ
เห็นว่า การด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลดัชนีชี้วัดแล้ว 5 ดัชนีชี้วัด จากจ านวนดัชนีชี้วัด 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ซึ่งมีกิจกรรมความร่วมมือที่ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ อาทิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม MOU ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพ้ืนที่ประชุมหารือกับนายประสิทธิ์ รวมสิน  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพันสาม และนายวรวิสูตร  ฉิมพาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม พร้อม
ด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562  
 

 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพ่ิมมูลค่าผ้าขาวม้า
ทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี   โดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอ และอาจารย์กรชนก บุญทร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือกลุ่ม
ชาวบ้านผู้ประกอบการผ้าขาวม้าทอมือ ต าบลอ่างหิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเดิมกลุ่มชาวบ้านได้ประสบ
ปัญ หาใน เรื่ อ งของการพัฒ นาเส้ น ใย 
เนื่องจากเดิมได้ใช้วิธีการซื้อเส้นใยในราคา
ถูกจากแหล่งผลิตอ่ืนและขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความหลากหลาย ทั้งนี้
ท า งม ห าวิ ท ย าลั ย ได้ พั ฒ น าต่ อ ยอด
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลาย และสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้ามี
ความชัดเจน อาทิ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย พวงกุญแจของที่ระลึก ฯลฯซึ่งผู้ประกอบการในชุมชน
สามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์รูปแบบสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างโอกาสและรายได้ต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ ทั้งยังช่วยให้ชุมชน/ผู้ประกอบการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่งรวบรวมของที่ระลึก

ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
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ให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าขาวม้าทอมือ ในการส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบไปรวมถึง
ฟ้ืนฟูและศึกษาเพ่ือด าเนินงานอนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือพ้ืนเมืองให้ยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
หุ่นยนต์ 4.0  โดยการน ารถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) ระบบฝึกปฏิบัติการเชื่อมเสมือนจริง (VR Welding) และ
ระบบหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ (Human Robot)  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี 
 

 
 
 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมและให้ก าลังใจนักศึกษาที่คอยบริการผู้ที่มา
ร่วมงาน และทีมบริการซ่อมบ ารุงจักรยานของราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เปิด
เป็นสถานที่รองรับแขกพิเศษในขบวนซี และประชาชนทั่วไปผู้ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “ไบค์ อุ่น
ไอรัก” โดยมีนักปั่นจักรยานไปใช้บริการซ่อมบ ารุงจักรยานเบื้องต้นอย่างคึกคัก เช่น เบรค เกียร์ 
ระบบล้อและยาง ซึ่งเปิดให้บริการในเวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
 

 
   
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
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 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 3 ดัชนีชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งมกีิจกรรมส าคัญๆ อาทิ 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น ประธานเปิดโครงการศึกษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย  
กองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากทั้ง 9 คณะเข้าร่วม 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ การท าผ้ามัดย้อม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว 
เดินชมป่าไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
เปรมประชากร น าโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จัดโดย ส านักงานเขตดุสิต เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และฟ้ืนฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ให้เป็นคลองสวยน้ าใส รวมถึงการก าจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกต้นไม้แนว  
ริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
 

  
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ตุน ดร.มหาธีย์ บิน โมฮัมหมัด (Tun 
Dr.Mahathir bin Mohamad) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในการนี้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมาย
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จากส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการด าเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงาน
ฝีมือและขนมไทย โดยมี คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา 
ร่วมจัดแสดงการร้อยมาลัยดอกไม้สดการแกะสลักผักและผลไม้ การท าขนมไทย ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณี
สงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานภายใน
งานมีการประกอบพิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ  
การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัว
มหาสงกรานต์ ขอพรผู้อาวุโส เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน ส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก และความสามัคคี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  
แต่งกายย้อนยุคชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง เข้าร่วมจ านวนมาก เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
 

 
 
 ด้านการบริหารจัดการ  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน 
ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดการวัดผล
ส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ านวน 37 ดัชนีชี้วัดซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 วาระท่ี 4.7 ที่ผ่านมา  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ซึ่งคาบเกี่ยวปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีผลคะแนนการบริหารจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561,
ส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร) ที่คะแนน 4.29 อยู่ในระดับ ดี 

นอกจากนี้ กองนโยบายและแผนผู้รวบและวิเคราะห์ผลข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเสนอจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานตามดัชนีชี้วัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

จากข้อมูลข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 มีการเก็บข้อมูลเป็นรอบปีการศึกษา และรอบปีงบประมาณ โดย หน่วยงานที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัด เป็น
ผู้ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300   

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/
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