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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์
ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการ  ในปีต่อไป 

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งได้จัดท าตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และหวังว่ารายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน
การปฏิบัติภารกิจและด าเนินการจัดตั้งงบประมาณส าหรับปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การปฏิบัติภารกิจโดยภาพรวมทั้ง 6 ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี

ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด พบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยท าตามพันธกิจการ
จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ด้านการผลิตบัณฑิตสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้านการบริการวิช าการแก่สังคม
สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน สังคม ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกของประชาชน นักศึกษา ให้รู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบรรลุการศึกษา ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของ
โลกใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ ปี 

2556 สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ผลการประเมินคุณภาพของ สกอ. องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต 
อยู่ในระดับดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 5.38 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี ภารกิจการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 91.03 (เป้าหมายร้อยละ 71) 
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 (เป้าหมายร้อยละ 81) ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 95.51 (เป้าหมาย
ร้อยละ 73) ได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน 

 ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2556 สูง

กว่าปี 2555 ร้อยละ 9.60 ผลการประเมินคุณภาพของ สกอ. องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับ
ดีมาก สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 7.02 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ภารกิจการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 88.66 (เป้าหมาย
ร้อยละ 71) นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 (เป้าหมายร้อยละ 80) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 96.75 
(เป้าหมายร้อยละ 76) และได้รับผลการประเมิน PART ประจ าปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์” และ “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง 
และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจใน 2 ผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
อนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของประเทศ 

 ผลผลิตผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ได้แล้วเสร็จ จ านวน 63 โครงการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 2 โครงการ มีผู้รับบริการ 4,920 คน 
สูงกว่าเป้าหมายตามแผน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.55 (แผน 
86) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.55 ผลการประเมินคุณภาพของ สกอ. องค์ประกอบการบริการ
วิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 
ร้อยละ 6.33 ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) เท่ากับ 1,416.38 บาท เพ่ิมขึ้น 84.6 
บาท ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 6.27 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.98 (เป้าหมายร้อยละ 8) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 18.98 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.27 
(เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.27 และได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 
2554 เท่ากับ 95 คะแนน จากคะนนเต็ม 100 คะแนน 

 ผลผลิตผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากจ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม ในปี 
2556 จ านวน 47 โครงการ (เป้าหมาย 47 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 6,028 คน (เป้าหมาย 4,796 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 1,232 คน สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 85.54 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 119.21 ในปีงบประมาณ 2556 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 1,064.29 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 1,593 คน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมขึ้น 450.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.51 ผลการประเมินของ สกอ. องค์ประกอบการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ภารกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก 
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) และโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการเผยแพร่ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 93.83 (เป้าหมายร้อยละ 
82) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 11.83 และได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 
2554 เท่ากับ 94 คะแนนเต็ม 
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ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” 
และ “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจมีความ
คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจในผลผลิต 
“ผลงานการให้บริการวิชาการ” เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถน าความรู้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ และผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ช่วยปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

 ผลผลิตผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 60 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 69 โครงการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
169,607.48 บาท ด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
ร้อยละ 100 ผลการประเมินของ สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ภารกิจวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด ได้แก่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 25 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เรื่อง ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 27 เรื่อง ได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน 

 ผลผลิตผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 44 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 62 โครงการ ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
เป็น 190,375.29 บาท หรือร้อยละ 23.37 เนื่องจากจ านวนโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น 3 โครงการ ผลการ
ประเมินของ สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.61 คะแนน ภารกิจวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่
แผนก าหนด ได้แก่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 27 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เรื่อง  ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 26 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 15 เรื่อง และได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน 

ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี” และ “ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้” มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจใน 2 ผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ ไว้  เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือ
กระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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บทน ำ 
ประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยกำรออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำร
ปฏิบัติภำรกิจของรัฐในมำตรำที่ 22 ดังนี้ 

“ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกัน 
จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และ
รายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย  

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือ
ผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ”  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2546 ในเรื่องเงื่อนไขกำรปฏิบัติตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับมำตรำ 22 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) และส ำนักงบประมำณ ร่วมกันศึกษำจัดท ำแนวทำงด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของรัฐ 

สศช. ได้เสนอแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2548 
ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ ตำมที่ สศช. เสนอ และ
มอบหมำยให้ สศช. ประเมินตนเองเป็นตัวอย่ำง ซึ่ง สศช. ได้ทดลองประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของ สศช. ในปีงบประมำณ 2549 และน ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธำน เมื่อ
วันที่ 30 มีนำคม 2550 คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของ สศช. ปีงบประมำณ 2549 ตำมที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให้ขยำยผลในหน่วยงำนน ำร่อง 
ในปีงบประมำณ 2550 เพ่ือให้สำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

 

รำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
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ดังนั้น ในปี 2550 สศช. จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐใน
หน่วยงำนน ำร่องระดับกระทรวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ 3 กลุ่มกระทรวงหลัก (ตำมกำรแบ่งของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร) ได้แก่ (1) กระทรวงมหำดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำน
บริหำรควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (2) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำน
เศรษฐกิจ และ (3) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม  และบทเรียนจำก
กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกระทรวงน ำร่องทั้ง 3 แห่ง สำมำรถ
น ำไปใช้ขยำยผลให้ครอบคลุมทุกกระทรวงได้ในปี 2552 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ  

มุ่งให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพ่ือ:- 

(1) ประเมินว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชำชนและภำครัฐมำกหรือน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยและผลเสียที่เกิดข้ึนเพียงใด 

(2) เป็นข้อมูลส ำหรับส่วนรำชกำรในกำรทบทวน จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเลือกปฏิบัติ
ภำรกิจ หรือเป็นข้อมูลส ำหรับรัฐบำลเพ่ือพิจำรณำยุบเลิกภำรกิจ รวมทั้งกำรปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติ
ภำรกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

(3) เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรในปีต่อไป (Self-control) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน 

1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 

(1) วิสัยทัศน์  
มหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งโลกอำชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สร้ำงคุณค่ำสู่สำกล 

(2) พันธกิจ/ภำรกิจ  
1. จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นวิชำชีพบนพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงบัณฑิตพร้อมเข้ำสู่อำชีพ 
2. สร้ำงงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ำยทอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ภำค     

กำรผลิต ภำคบริกำร และชุมชน 
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือกำรสร้ำงอำชีพอิสระและกำรพัฒนำอำชีพโดยยึดหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม 

(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. จัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 
2. พัฒนำสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำรที่ได้มำตรฐำน 

(4) เป้ำประสงค์  
1. เป็นแหล่งกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี เชิงบูรณำกำรที่ เข้มแข็งและ            

ได้มำตรฐำนสำกล 
2. สร้ำงคนคุณภำพสู่โลกอำชีพ (สร้ำงคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชำชีพ) 
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เชิงบูรณำกำรเพ่ือกำรแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ 

(5) กลยุทธ์  
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน 
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพเฉพำะทำง 
3. บริหำรจัดกำรเชิงรุก 
4. พัฒนำนักศึกษำและบัณฑิตให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำและมีคุณลักษณะ         

ที่พึงประสงค ์
5. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ 
6. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือสร้ำงและพัฒนำอำชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนและสืบสำนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรเพ่ือประโยชน์เชิงพำณิชย์ที่ได้

มำตรฐำนเพ่ือกำรแข่งขันในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
9. เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
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(6) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  
1. เพ่ือผลิตก ำลังคนด้ำนสังคมศำสตร์ที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
2. เพ่ือผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของ

ประเทศ 
3. เ พ่ือบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน/ประชำชนในชุมชนและสังคมให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ 
4. ปลูกฝังค่ำนิยมให้นักศึกษำและชุมชนในกำรอนุรักษ์ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพ่ือวิจัยและพัฒนำรวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 

(1) โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 กองกลำง  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 กองคลัง 

 กองนโยบำยและแผน 

 กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 
 กองพัฒนำนักศึกษำ 

 กองวิเทศสัมพันธ์* 

 กองประชำสัมพันธ์*  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 

 กองศิลปวัฒนธรรม* 

 ส ำนักประกันคุณภำพ* 

 ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู*้  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 
 
 
 
  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 

 
 

* จัดตั้งเป็นกำรภำยใน  ส ำนักงำนคณบดี 
 
 
 
 

กฎกระทรวง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2549 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ณ วันท่ี 3 ตุลำคม 2550 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบียน 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์

คณะศิลปศำสตร ์คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

คณะบริหำรธุรกิจ คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น* 
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(2) อัตรำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีบุคลำกรรวม 1,197 คน* แยกเป็นประเภทดังนี้ 
 ข้ำรำชกำร จ ำนวน  472 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 374 คน (79.20%)         

สำยปฏิบัติกำร 98 คน (20.80%) 
 พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 401 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 152 คน (37.9%) 

สำยปฏิบัติกำร 249 คน (62.1%) 
 พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 30 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 6 คน (20.00%)       

สำยปฏิบัติกำร 24 คน (80.00%) 
 ลูกจ้ำงประจ ำ สำยปฏิบัติกำร จ ำนวน 75 คน  
 ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 219 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 14 คน (6.40%)        

สำยปฏิบัติกำร 205 คน (93.60%) 
* ข้อมูลจำกระบบบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ณ กันยำยน 2556 

(3) งบประมำณ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้รับกำรจัด
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,112,554,120 บำท จ ำแนกเป็น งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 858,877,400
บำท (82.41%) และงบประมำณรำยได้ จ ำนวน 253,676,720 บำท (62.06%) แสดงงบประมำณ
จ ำแนกตำมประเภทงบในแผนภำพ ดังนี้ 
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1.3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงำน และผลผลิตที่จะน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ 

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ 

ควำมเชื่อมโยงระดับหน่วยงำน 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน 

กลยุทธ์หน่วยงำน 

ที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ คณุธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต และควำมเท่ำเทียมกนัในสงัคม 

แผนงำน : ขยำย
โอกำสและพฒันำ
กำรศึกษำ 
  

1. ก ำลังคนระดบักลำงและ
ระดับสูงมีคุณภำพ
มำตรฐำน สำมำรถแข่งขัน
ได้ในระดบัสำกล 

 

1. เพื่อผลิตก ำลังคนด้ำน
สังคมศำสตร์ที่มีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ 

2. เพื่อผลิตก ำลังคนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 

1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม 
ชุมชน 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
เฉพำะทำง 

3. บริหำรจัดกำรเชิงรุก 
4. พัฒนำนักศึกษำและบัณฑิตให้

เป็นทรัพยำกรมนษุย์ที่มีคุณค่ำ 
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

5. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกระดับ 

3. ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
มีมำตรฐำน คุณภำพ 

1. เพื่อบริกำรวิชำกำรแก่
หน่วยงำน/ประชำชนใน
ชุมชนและสงัคมให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพใน
กำรแข่งขันของประเทศ 

6. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อ
สร้ำงและพัฒนำอำชีพโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงำน : อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และพฒันำ
ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. ประชำชนได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจ มีควำมตระหนัก ร่วม
อนุรักษ์และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. ปลูกฝังค่ำนิยมให้นักศึกษำ
และชุมชนในกำรอนุรักษ์
ท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม
ไทย 

7. สนับสนุนและสบืสำนงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษำสิ่งแวดล้อม 

ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม 
แผนงำน : ส่งเสริม
และสนบัสนุนกำร
วิจัย 

1. มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
ที่ได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พำณิชย ์

1. เพื่อวิจัยและพัฒนำรวมทั้ง
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
สร้ำงนวตักรรม น ำไปสู่กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถ่ินและประเทศ 

8. พัฒนำงำนวจิัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดษิฐ์เชิงบูรณำกำร 
เพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ทีไ่ด้
มำตรฐำน เพื่อกำรแข่งขันใน
ระดับชำติและระดับ
นำนำชำต ิ

9. เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู่ควำมเปน็เลิศ 
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ควำมเชื่อมโยงแผนงบประมำณกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2556 
หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนงบประมำณ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณ* 

เงินนอก*
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น     858.8774 273.1092 
ที่ 4 ยุทธศำสตร์
กำรศึกษำ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภำพ
ชีวิต และควำมเท่ำ
เทียมกันในสังคม 

    845.8802 266.1092 

แผนงำน : ขยำย
โอกำสและพฒันำ
กำรศึกษำ 

  842.05 265.3092 

  เป้ำหมำยกระทรวง : ก ำลังคนระดับกลำง
และระดับสูงมีคุณภำพ มำตรฐำน สำมำรถ
แข่งขันได้ในระดบัสำกล 

    

  เป้ำหมำยหน่วยงำน  
: เพื่อผลิตก ำลงัคนดำ้นสงัคมศำสตร์ที่มี

คุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
: เพื่อผลิตก ำลังคนดำ้นวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสงัคมศำสตร ์
 

148.7526 62.0342 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

687.7974 202.7750 

 เป้ำหมำยกระทรวง : ประชำชนได้รับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มำตรฐำน คุณภำพ 

   

 เป้ำหมำยหน่วยงำน : เพื่อบริกำร
วิชำกำรแก่หน่วยงำน/ประชำชนในชุมชน
และสังคมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศ 

ผลงำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

5.5000 0.5000 

แผนงำน : อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และพฒันำ
ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เป้ำหมำยกระทรวง : ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนัก ร่วม
อนุรักษ์และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.8302 0.8000 

เป้ำหมำยหน่วยงำน : ปลูกฝังคำ่นิยม
ให้นักศึกษำและชุมชนในกำรอนุรักษ์ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลงำนท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.8302 0.8000 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนงบประมำณ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณ* 

เงินนอก*
งบประมำณ 

ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี กำรวิจัย 
และนวัตกรรม 

  12.9972 7.0000 

แผนงำน : ส่งเสริม
และสนบัสนุนกำรวิจัย 

  12.9972 7.0000 

 เป้ำหมำยกระทรวง : มีผลงำนวจิัยและ
นวัตกรรม ที่ได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 

   

 เป้ำหมำยหน่วยงำน : เพื่อวิจัยและ
พัฒนำรวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสร้ำง
นวัตกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

ผลงำนวิจัยเพื่อ
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

6.7809 2.0000 

 ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู ้

6.2163 5.0000 

* เงินงบประมำณ ตำม พ.ร.บ รำยจำ่ยงบประมำณประจ ำป ี

เงินนอกงบประมำณไมร่วมงบกลำงคณะ 12.511780 ล้ำนบำท และงบบริหำรจดักำร 36.577560 ล้ำนบำท 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 
 รายงานการประเมินความคุ้มค่า 

จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2555 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ของ 6 ผลผลิต ดังนี้ 

 

2.1 ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

2.1.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของประเทศ 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 2.1.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
หน่วย : บาท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 121,323,247.91 113,421,247.91 144,289,393 137,636,107.34 

เงินรายได้ 57,176,600 34,655,981.71 57,785,040 40,867,482.67 
รวม 178,499,847.91 148,077,229.82 

(82.96%) 
202,074,433 178,503,590.01 

(88.34%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.1.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล 

 มิติประสิทธิภาพ 

 1) ต้นทุนต่อหน่วย 
 ปีงบประมาณ 2555  มีต้นทุนผลผลิตรวม 304,129,856.13 บาท/ จ านวน

นักศึกษา (FTES) 5,107.16 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 59,549.70 บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 355,809,126.85 บาท/ จ านวน

นักศึกษา (FTES) 5,585.62 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 63,700.92 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวมสูงขึ้น 47,616,644.75 

บาท (ร้อยละ 15.45) เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์มีงบบุคลากรเพ่ิมข้ึน ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายสูงขึ้นจากการมีสินทรัพย์ถาวรเพ่ิม และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.59 
โดยมีต้นทุนต่อหน่วยของคณะศิลปศาสตร์เพ่ิมข้ึน 2,925.91 บาท (ร้อยละ 6.27) และคณะบริหารธุรกิจ
เพ่ิมขึ้น 3,587.66 บาท (ร้อยละ 4.96) 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

แผนก าหนด แยกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,301 คน (เป้าหมาย 1,276 คน) คิดเป็นร้อยละ 101.96 
นักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 1,602 คน (เป้าหมาย 1,520) คิดเป็นร้อยละ 105.40 นักศึกษาคงอยู่ จ านวน 
4,569 คน (เป้าหมาย 4,113) คิดเป็นร้อยละ 111.09 

 ปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
แผนก าหนด แยกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,065 คน (เป้าหมาย 1,399 คน) คิดเป็นร้อยละ 76.12 
นักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 1,583 คน (เป้าหมาย 1,525 คน) คิดเป็นร้อยละ 103.80 นั กศึกษาคงอยู่ 
จ านวน 4,537 คน (เป้าหมาย 4,170 คน) คิดเป็นร้อยละ 108.80 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และนักศึกษา
คงอยู่ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด แต่ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาต่ า
กว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และลดลงจากปีงบประมาณ 2555  

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบกับแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน  สกอ. 

องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดี ทีค่ะแนน 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี แต่ปีงบประมาณ 2556 ได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับดี
มาก เนื่องจากผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
คะแนนเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555  

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 121,323,247.91 บาท         

เงินรายได้ 57,176,600 บาท รวมเป็น 178,499,847.91 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 
113,421,247.91 บาท เงินรายได้ 34,655,981.71 บาท รวมเป็น 148,077,229.82 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 82.96 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 144,289,393 บาท เงินรายได้ 
57,785,040 บาท รวมเป็น 202,074,433 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 137,636,107.34 บาท 
เงินรายได้ 40,867,482.67 บาท รวมเป็น 178,503,590.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.34 ของ
งบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 5.38 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ 2555  นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

 ปีงบประมาณ 2556 นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8  

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 นักศึกษามีความพึงพอใจใน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีเท่ากัน  

มิติประสิทธิผล 

1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ปีงบประมาณ 2555 ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ได้งานท า

ตรงสาขา ร้อยละ 89.67 (เป้าหมายรอ้ยละ70) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 19.67  ได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 91.13 (เป้าหมายร้อยละ 72) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 19.13  และ
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.63 (เป้าหมาย 
ร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.63 

 ปีงบประมาณ 2556 ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 ได้งานท า
ตรงสาขา คิดเป็นร้อยละ 91.03 (เป้าหมายร้อยละ 71) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.03 ได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 95.51 (เป้าหมายร้อยละ 73) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 22.51 
และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.52 
(เป้าหมายร้อยละ 81) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.52 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 มีความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด  

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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ข. ผลกระทบ (Impact)  
 1) ผลกระทบต่อประชาชน ผลผลิตนี้ช่วยเพ่ิมก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  
 2) ผลกระทบต่อสังคม เพ่ิมจ านวนแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของ
สังคมและประเทศ 
 

 2.1.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในมิติของ

ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการด า เนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส า เร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์” มีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจากจ านวนของนักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด แต่มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2555 ในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน 
สกอ. องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.38 นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ 2556 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 สูงขึ้น เนื่องจาก
คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์มีงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
สูงขึ้น จากการมีสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ต่างประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงกว่าที่แผน
ก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 91.03 (เป้าหมายร้อยละ 71) 
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 (เป้าหมายร้อยละ 81) ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 95.51 
(เป้าหมายร้อยละ 73) และได้รับผลการประเมิน PART ในปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่ง
แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์” นี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่า
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและทางเลือกให้กับผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาตรี ซึ่ งจะเป็นการเพ่ิมก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ 

__________________________________________ 
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2.2 ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

2.2.1 ผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ก ำลังคนระดับกลำงและระดับสูงมีคุณภำพ
มำตรฐำนสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

2.2.2 สรุปคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมำณและค่ำใช้จ่ำยจริงของผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วย : บำท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 614,566,100.00 564,877,176.04 692,536,593.04 548,329,452.87 

เงินรำยได้ 187,442,910.00 123,069,751.70 135,600,740 103,928,176.76 
รวม 802,009,010.00 687,946,927.74 

(85.78%) 
828,137,333.04 652,257,629.63 

(78.76%) 
เงินงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
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2.2.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

 มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมำณ 2555 มีต้นทุนผลผลิตรวม 600,778,077.99 บำท/ 

จ ำนวนนักศึกษำ (FTES) 5,670.97 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 105,939.21 บำท 
 ปีงบประมำณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 638,379,637.33 บำท/ 

จ ำนวนนักศึกษำ (FTES) 5,706.90 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 111,861.02 บำท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวมสูงขึ้น 32,814,291.30 

บำท (ร้อยละ 5.42) เนื่องจำกมีกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้นทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน กำร
เพ่ิมของเงินเดือนค่ำจ้ำง เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรและเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร มีค่ำตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนเพ่ิมมำกขึ้น มีกำรเปิดใช้อำคำรใหม่ท ำให้มี
กำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส ำนักงำนเพ่ิมมำกขึ้น และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ สูงขึ้น เนื่องจำกกำรปรับอัตรำ
กำรจ้ำงแรงงำน และค่ำใช้จ่ำยงำนวิจัยสูงขึ้น ค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมีจ ำนวน
เพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพ่ิมขึ้นจำกกำรที่คณะมีสินทรัพย์ถำวรเพ่ิม ท ำให้ต้นทุน
ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.04 โดยมีต้นทุนต่อหน่วยของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นสูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 16.80 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมำณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมำณ 2555  มีผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่

แผนก ำหนด แยกเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1,659 คน (เป้ำหมำย 2,142 คน) ร้อยละ 77.45 
นักศึกษำเข้ำใหม่ จ ำนวน 2,533 คน (เป้ำหมำย 2,606 คน) ร้อยละ 97.20 นักศึกษำคงอยู่ จ ำนวน 
9,038 คน (แผน 8,732 คน) ร้อยละ 103.50 

 ปีงบประมำณ 2556  มีผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่
แผนก ำหนด แยกเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1,848 คน (เป้ำหมำย 2,123 คน) ร้อยละ 87.05 
นักศึกษำเข้ำใหม่ จ ำนวน 2,510 คน (เป้ำหมำย 2,785 คน) ร้อยละ 90.13 นักศึกษำคงอยู่ จ ำนวน 
8,425 คน (แผน 8,993 คน) ร้อยละ 93.68 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำ
เข้ำใหม่ และนักศึกษำคงอยู่ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด เนื่องจำกมีนักศึกษำส่วนหนึ่งออกระหว่ำงปี
กำรศึกษำจ ำนวน 781 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 จำกกำรถอนสภำพ (ไม่ลงทะเบียน ขำดกำรติดต่อ) พ้น
สภำพ (คะแนนไม่ถึงเกณฑ์) มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือลดจ ำนวนนักศึกษำออก
ระหว่ำงปี ด้วยกำรให้อำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลให้ค ำปรึกษำแก้ปัญหำให้นักศึกษำ จัดให้นักศึกษำติวกันเอง 
และกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำที่ประสบปัญหำทำงกำรเงิน สำมำรถลดจ ำนวนนักศึกษำที่ตกออก
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ได้ 601 คน   

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมำณ 2555 และ 2556 
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3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมำณ 2555  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ.

องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ในระดับดี ทีค่ะแนน 3.84 จำกคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมำณ 2556  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ.

องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับดี ที่คะแนน 4.06 จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2555 และ 2556 ได้รับผลกำรประเมินตำม

มำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดีเท่ำกัน แต่ปีงบประมำณ 2556 ได้รับ
คะแนนเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกผลกำรประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบริหำร
หลักสูตร คะแนนเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก ตัว
บ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน คะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2555  

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมำณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 614,566,100 บำท        

เงินรำยได้ 187,442,910 บำท รวมเป็น 802,009,010 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผ่นดิน 
564,877,176.04 บำท เงินรำยได้ 123,069,751.70 บำท รวมเป็น 687,946,927.74 บำท คิดเป็น     
ร้อยละ 85.78 ของงบประมำณท่ีได้รับ 

 ปีงบประมำณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 692,536,593.04 บำท        
เงินรำยได้ 135,600,740 บำท รวมเป็น 828,137,333.04 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผ่นดิน 
548,329,452.87 บำท เงินรำยได้ 103,928,176.76 บำท รวมเป็น 652,257,629.63 บำท คิดเป็น     
ร้อยละ 78.76 ของงบประมำณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จริงต่อค่ำใช้จ่ำย
ตำมแผน ลดลงจำกปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 7.02 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปีงบประมำณ 2555 และ 2556 
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5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ  

 ปีงบประมำณ 2555  นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

 ปีงบประมำณ 2556  นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.6 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2555 และ 2556 นักศึกษำมีควำมพึงพอใจใน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดีเท่ำกัน แต่ในปีงบประมำณ 2556 มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

มิติประสิทธิผล 

1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ปีงบประมำณ 2555 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2554 ได้งำน

ท ำตรงสำขำ ร้อยละ 88.87 (เป้ำหมำยร้อยละ70) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 18.87 ได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 90.71 (เป้ำหมำยร้อยละ 75) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผน
ก ำหนด ร้อยละ 15.71 และนำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต อยู่ในระดับมำก คิด
เป็นร้อยละ 88.41 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 8.41 

 ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555 ได้งำน
ท ำตรงสำขำ ร้อยละ 88.66 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 17.66 ได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 96.75 (เป้ำหมำยร้อยละ 76) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผน
ก ำหนด ร้อยละ 20.75 และนำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต อยู่ในระดับมำก คิด
เป็นร้อยละ 85.46 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 5.46 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2556 มีควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด กล่ำวคือได้รับผลลัพธ์สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนดไว้ 

แผนภาพที่ 4 แสดงควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2555 และ 2556 
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ข. ผลกระทบ (Impact)  
1) ผลกระทบต่อประชำชน ผลผลิตนี้ช่วยเพิ่มก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะกำรปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ 
2) ผลกระทบต่อสังคม เพ่ิมจ ำนวนแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมต้องกำรของ

สังคมและประเทศ 

 2.2.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ในมิติของประสิทธิภำพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดของผลผลิต “ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี” มีประสิทธิภำพ เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ 2556 มี
จ ำนวนสูงกว่ำปีงบประมำณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 9.60 ในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ได้รับผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดีมำก ด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.02 
นอกจำกนี้ยังได้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด 
เหตุเพรำะกำรแข่งขันทำงกำรศึกษำสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มเป้ำหมำยมีปริมำณลดลง ในส่วนของค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ 2556 สูงขึ้น เนื่องจำกมีกำรจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้น กำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร เงินประจ ำ
ต ำแหน่งผู้บริหำร ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุสูงขึ้นจำกกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำน มีกำรเปิดใช้
อำคำรใหม่ซึ่งท ำให้มีกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส ำนักงำน รวมทั้งค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เพ่ิมขึ้น 
ค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำยสูงขึ้นจำกกำรมีสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้นด้วย 

 มิติเชิงประสิทธิผล  
ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำในปีงบประมำณ 2556 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำที่แผน
ก ำหนดไว้ ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 88.66 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 
นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 96.75 
(เป้ำหมำยร้อยละ 76) และได้รับผลกำรประเมิน PART ประจ ำปีงบประมำณ 2556 เท่ำกับ 94 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล   
พระนคร ในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในอนำคต จึงขอเสนอว่ำ ควรคงสภำพภำรกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิม
โอกำสและทำงเลือกให้กับผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับ
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ปริญญำตรี ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
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2.3 ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 

2.3.1 ผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

 2.3.2 สรุปคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
หน่วย : บาท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินแผ่นดิน 5,500,000.00  5,430,635.67 5,224,014.26 5,224,014.26 

เงินรายได้ 356,540.00 356,532.00 562,040.00 683,876.00 

รวม 5,856,540.00 5,787,167.67 
(98.82%) 

5,786,054.26 5,907,890.26 
(102.11%) 

เงนิงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.3.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

 มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2555 มีต้นทุนผลผลิตรวม 7,094,668.61 บาท/ จ านวน

ผู้รับบริการ 5,326 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 1,332.08 บาท 
 ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,968,581.13 บาท/ จ านวน

ผู้รับบริการ 4,920 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 1416.38 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวมลดลง 126,087.48 บาท 

(ร้อยละ 1.78) เนื่องจากได้รับงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการ 63 โครงการ เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 13 โครงการ แต่สามารถให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการได้ลดลง 406 คน ท า
ให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน 84.30 บาท (ร้อยละ 6.33) สาเหตุที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น เนื่องจากการจัด
โครงการจะเน้นในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การก าหนดผลิตภัณฑ์ 
การบรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมไปถึงการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

แผนก าหนด แยกเป็นจ านวนโครงการบริการวิชาการ 50 โครงการ (เป้าหมาย 53 โครงการ) ต่ ากว่า
เป้าหมาย 3 โครงการ ผู้รับบริการวิชาการ จ านวน 5,326 คน (เป้าหมาย 4,640 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 
686 คน (ร้อยละ 15.61) 

 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
แผนก าหนด แยกเป็นจ านวนโครงการบริการวิชาการ 63 โครงการ (เป้าหมาย 61 โครงการ) สูงกว่า
เป้าหมาย 2 โครงการ ผู้รับบริการวิชาการ จ านวน 4,920 คน (เป้าหมาย 3,299 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 
1,621 คน (ร้อยละ 63.99) 

ผลผลิตนี้ ในปี งบประมาณ 2556 มีปริมาณผลผลิตที่ ท า ได้จริ ง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่แผนก าหนด สูงกว่าเป้าหมายทั้งจ านวนโครงการบริการวิชาการ และจ านวน
ผู้เข้ารับบริการวิชาการ และเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบกับแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ  
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.

องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.50         
จากคะแนนเต็ม 5 

 ปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00         
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
แตป่ีงบประมาณ 2556 ได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้น จากผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใชจ้ริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 5,500,000 บาท เงินรายได้ 

356,540 บาท รวมเป็น 5,856,540 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 5,430,635.67 บาท เงินรายได้ 
356,532 บาท รวมเป็น 5,787,167.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของงบประมาณที่ได้รับ 

 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 5,224,014.26 บาท เงิน
รายได้ 562,040 บาท รวมเป็น 5,786,054.26 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 5,224,014.26 บาท 
เงินรายได้ 683,876 บาท รวมเป็น 5,907,890.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของงบประมาณที่ได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 98.82 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 102.11 ในปีงบประมาณ 2556 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.29 

 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 26 

5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ 2555 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 89.52 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนร้อยละ 4.52 

 ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 91.55 (แผนร้อยละ 86) สูงกว่าแผนร้อยละ 5.55 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวน  
การให้บริการ สูงกว่าแผนเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 2.03 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ 2556 จัดท าโครงการบริการ
วิชาการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ านวน 63 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 6,968,581.13 บาท มี
ผู้รับบริการ 4,920 คน สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 1,621 คน โดยที่ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.27 

2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ปีงบประมาณ 2555 ผลการด าเนินงานแยกเป็น ผู้รับบริการวิชาการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 87.27 (เป้าหมายร้อยละ 84) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด
ร้อยละ 3.27 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
16 (เป้าหมายร้อยละ 7) ของโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 9 และผู้รับบริการ   
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 87.61 ( เป้าหมายร้อยละ 78) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 9.61 

 ปีงบประมาณ 2556 ผลการด าเนินงานแยกเป็น ผู้รับบริการวิชาการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนดร้อยละ 
6.27 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.98 
(เป้าหมายร้อยละ 8) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.98 และผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.53 (เป้าหมายร้อยละ 79) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.53  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 มีความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่า เป้าหมายที่แผนก าหนด และเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2555 
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แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 

 

ข. ผลกระทบ (Impact) 
 1) ผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

 

 2.3.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในมิติของ

ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” มี

ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การด าเนินงานมีโครงการบริการวิชาการ ที่จัดท าได้ส าเร็จ จ านวน 63 
โครงการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 2 โครงการ มีผู้รับบริการ 4,920 คน ลดลงจากปี 2555 จ านวน 
406 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) เท่ากับ 1,416.38 
บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 จ านวน 84.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วย
สูงขึ้นเนื่องจากการจัดโครงการจะเน้นเชิงคุณภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 91.55 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.55 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้รับผลการประเมิน
ตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก และด้านการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 
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มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด กล่าวคือ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 6.27 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.98 (เป้าหมายร้อยละ 8) ของโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด สูง
กว่าเป้าหมายร้อยละ 18.98 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 
91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.27  ได้รับผลการประเมิน PART ใน
ปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 95 คะแนน จากคะนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอกับการน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ช่วยเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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2.4 ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.4.1 ผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก 
ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 2.4.2 สรุปคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วย : บาท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 3,830,200.00  3,159,436.23 3,830,200.00  3,582,490.03 

เงินรายได้ 829,200 826,194.56 1,704,800 3,015,836.58 
รวม 4,659,400 3,985,630.79 

(85.54%) 
5,535,000 6,598,326.61 

(119.21%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.4.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2555  มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,674,693.36 บาท/ จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 7,621 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 613.40 บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท/ จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 6,028 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 1,064.29 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวมจากปี 2555 เพ่ิมขึ้น 

1,740,837.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.24 เนื่องจากมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 1,539 คน (ร้อย
ละ 20.90) ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 450.89 บาท (ร้อยละ 73.51) ประกอบกับการจัดโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาได้มีการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการจัดโครงการส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาดูงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม และให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนั้นยังเป็นโครงการที่เน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการด้วย ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มข้ึน 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่แผน

ก าหนด แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 49 โครงการ ( เป้าหมาย           
48 โครงการ) สูงกว่าเป้าหมาย 1 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7,621 คน (เป้าหมาย 6,196)   
สูงกว่าเป้าหมาย 1,425 คน (ร้อยละ 22.99) 

 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่แผน
ก าหนด แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 47 โครงการ (เป้าหมาย           
47 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6,028 คน (เป้าหมาย 4,796) สูงกว่า
เป้าหมาย 1,232 คน (ร้อยละ 25.69) 

ผลผลิตในปีงบประมาณ 2556 มีการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 2555 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ได้รับผลการประเมินตาม

มาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน 
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4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 3,830,200 บาท เงินรายได้ 

829,200 บาท รวมเป็น 4,659,400 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,159,436.23 บาท เงินรายได้ 
826,194.56 บาท รวมเป็น 3,985,630.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.54 ของงบประมาณที่ได้รับ 

 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 3,830,200 บาท เงินรายได้ 
1,704,800 บาท รวมเป็น 5,535,000 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,582,490.03 บาท เงินรายได้ 
3,015,836.58 บาท รวมเป็น 6,598,326.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 119.21 ของงบประมาณที่ได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย   
ตามแผนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33.67 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 

 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ 2556 จัดท าโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ านวน 47 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 
บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,028 คน (เป้าหมาย 4,796 คน) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 1,232 คน 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 93.83 
(เป้าหมายร้อยละ 88) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 5.83 
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2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ปีงบประมาณ 2555 ผลการด าเนินงาน แยกเป็น โครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ
ทั้งหมด (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 20 เป็นโครงการที่มีการเผยแพร่
ภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด (เป้าหมายร้อยละ 
80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90.71 (เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.71 

 ปีงบประมาณ 2556 ผลการด าเนินงาน แยกเป็น โครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 47 โครงการ (เป้าหมาย 47 โครงการ) เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนที่ก าหนด เป็นโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 47 โครงการ (เป้าหมาย 39 โครงการ) สูงกว่าเป้าหมาย 8 โครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 93.83 (เป้าหมายร้อยละ 88) สูง
กว่าเป้าหมายร้อยละ 5.83  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 มีความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของการด าเนินงาน กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จากจ านวนโครงการเป็นร้อยละ 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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ข. ผลกระทบ (Impact)  
 ผลกระทบต่อประชาชน ได้รับความรู้  ความเข้า ใจและเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

2.4.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 

 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

 มิติประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” มี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากการจัดท าโครงการศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2556 ได้จ านวน 47 
โครงการ (เป้าหมาย 47 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,028 คน 
(เป้าหมาย 4,796 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 1,232 คน มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2555 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 
1,064.29 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2555 สืบเนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 1,593 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.90 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 450.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.51 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเหตุผลว่า การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นโครงการลักษณะการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในกลุ่มประเทศอาเซียน ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งการจัดโครงการส่วนใหญ่เน้นการศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึก 
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนั้นยังเป็นโครงการที่เ น้นการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการด้วย ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ด้านคุณภาพของการด าเนินงาน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ถึงแม้ว่าด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะมสีัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 85.54 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 
119.21 ในปีงบประมาณ 2556 

 มิติเชิงประสิทธิผล 

 ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย พบว่าในงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มี
โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
และด าเนินการเผยแพร่ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82)  และผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 93.83 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 11.83 นอกจากนี้ ยังได้รับผลการประเมิน PART ใน
ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความ
คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้
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มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นการช่วยปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 
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2.5 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2.5.1 ผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ 
น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 2.5.2 สรุปคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วย : บาท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 7,355,100 7,355,100 6,780,900 6,780,900 

เงินรายได้ 1,190,000 1,190,000 5,487,500 5,487,500 

รวม 
8,545,100 8,545,100 

(100%) 
12,268,400 12,268,400 

(100%) 
เงนิงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.5.3 ผลการด าเนินงาน 

ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2555  มีต้นทุนผลผลิตรวม 10,813,368.58 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 28 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 386,191.74 บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 14,944,313.87 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 69 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 216,584.26 บาท 
ผลผลิ ตนี้ ใ นปี งบประมาณ 2556  มี ต้ นทุ นผลผลิ ต ร วม เ พ่ิมขึ้ น 

14,944,313.87 บาท แต่จ านวนโครงการเพ่ิมขึ้น 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 146.43 ส่งผลให้ต้นทุน
ต่อหน่วยลดลง 169,607.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.92 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2555  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.23 (เป้าหมายร้อยละ 65) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 29.23 

 ปีงบประมาณ 2556  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 16.96 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด แต่ลดลงจากร้อยละ 94.23 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 
86.96 ในปีงบประมาณ 2556 หรือลดลงร้อยละ 7.27 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดี คะแนนเท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปี งบประมาณ 2556 มี ผลการประ เมินตามมาตรฐาน  สกอ . 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดมีาก คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับปีงบประมาณ 2555 และมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน 
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4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 7,355,100 บาท เงินรายได้ 

1,190,000 บาท รวมเป็น 8,545,100 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดินและเงินรายได้รวม 
8,545,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 6,780,900 บาท เงินรายได้ 
5,487,500 บาท รวมเป็น 12,268,400 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดินและเงินรายได้รวม 
12,268,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ตามเป้าหมายที่แผนก าหนด คือร้อยละ 100 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผล 

 1) Cost – Effectiveness ในปีงบประมาณ 2556 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 16.96 มีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 จ านวน 4,130,945.29 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 43.92 และผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 25 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เรื่อง มีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์
ต่อสังคมชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 27 เรื่อง 
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 2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 72 เรื่อง (เป้าหมาย 8 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 64 เรื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 19 เรื่อง (เป้าหมาย 9 เรื่อง) สูง
กว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 61.29 (เป้าหมาย
ร้อยละ 50) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.29 

 ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 25 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เรื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 72.97 (เป้าหมาย
ร้อยละ 52) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.97 

ผลการด าเนินงานผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกตุ ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จากโครงการเป็นร้อยละ 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ผลกระทบ (Impact) 
 1) ผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ 
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 2) ผลกระทบต่อสังคม ช่วยเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
 

 2.5.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี” ในมิติของ

ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี” 
มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 60 
โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 69 โครงการ มีต้นทุนผลผลิตรวม 14,944,313.87 บาท คิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วย 216,584.26 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 43.92 เนื่องจากจ านวน
โครงการเพ่ิมขึ้น 41 โครงการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 169,607.48 ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 ในด้านคุณภาพได้รับผล
การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.61 คะแนน 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 0.16 คะแนน 

 มิติเชิงประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส า เร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 25 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เรื่อง มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง)  สูงกว่า
เป้าหมาย 27 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมิน PART ในปี 2554 เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่า
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง 
และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/
หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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2.6 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

2.6.1 ผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ 
น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 2.6.2 สรุปคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วย : บาท 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 5,580,600 5,580,600 6,216,300 6,216,300 

เงินรายได้ 2,297,300 2,297,300 3,447,260 3,447,260 
รวม 7,877,900 7,877,900 

(100%) 
9,663,560 9,663,560 

(100%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.6.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2555  มีต้นทุนผลผลิตรวม 9,567,594.86 บาท ด าเนินการ

วิจัยจ านวน 59 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 162,162.62 บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 11,803,267.96 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 62 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 190,375.29 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น 2,235,673.08 บาท 

ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 จ านวน 28,212.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.40  
 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2555  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.95 (เป้าหมายร้อยละ 65) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 21.95 

 ปีงบประมาณ 2556  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.97 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 0.97 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ตามเป้าหมายที่แผนก าหนด จากร้อยละ 86.95 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 70.97 ใน
ปีงบประมาณ 2556 หรือลดลงร้อยละ 15.98  

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2555  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดี คะแนนเท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดมีาก คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 โดยเพ่ิมข้ึน 0.14 คะแนน 
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4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 5,580,600 บาท เงินรายได้ 

2,297,300 บาท รวมเป็น 7,877,900 บาท มีการใช้จ่ายจริงรวม 7,877,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 6,216,300 บาท เงินรายได้ 
3,447,260 บาท รวมเป็น 9,663,560 บาท มีการใช้จ่ายจริงรวม 9,663,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน ร้อยละ 100 เท่ากับปีงบประมาณ 2555  

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ในปีงบประมาณ 2556 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.97 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่
แผนก าหนดร้อยละ 0.97 มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 27 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เรื่อง มีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์
ต่อสังคมชุมชน จ านวน 26 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 15 เรื่อง 
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2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 62 เรื่อง (เป้าหมาย 8 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 54 เรื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 12 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมาย 1 เรื่อง โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 53.63 (เป้าหมาย    
ร้อยละ 50) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.63 

 ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 27 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เรื่อง และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 26 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 15 เรื่อง โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 75.31 (เป้าหมายร้อยละ 52) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.31 

ผลการด าเนินงานผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกตุ ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จากโครงการเป็นร้อยละ 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
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ข. ผลกระทบ (Impact) 
 1) ผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ 
 2) ผลกระทบต่อสังคม ช่วยเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
 

 2.6.4 สรปุผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้” ในมิติของ

ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้” มี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 44 โครงการ 
จากโครงการวิจัยทั้งหมด 62 โครงการ การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ
การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 
0.16 คะแนน ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น 2,235,673.08 บาท ซึ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน
เป็น 190,375.29 บาท หรือร้อยละ 23.37 เนื่องจากจ านวนโครงการวิจัยเพิ่มข้ึน 3 โครงการ ท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น แต่ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ิม 635,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 

 มิติเชิงประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส า เร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 27 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เรื่อง มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จ านวน 26 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 15 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมิน PART ในปี 2554 เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่า
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง 
และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
อนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้จาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การปฏิบัติภารกิจโดยภาพรวมทั้ง 6 ผลผลิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการ



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 48 

ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด พบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ แม้ว่า
ต้นทุนรวมหรือต้นทุนต่อหน่วยในปี 2556 จะเพ่ิมขึ้น เพราะเป็นต้นทุนในการผลิตบัณฑิตและปฏิบัติ
ภารกิจผลผลิตต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แม้
กระนั้น มหาวิทยาลัยก็ยังสามารถด าเนินพันธกิจด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการบริการวิชาการแก่สังคมช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน การสร้างองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้บริบทของโลกใหม่ ในการนี้ จึงขอ
เสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยในการปฏิบัติ
ภารกิจทั้ง 6 ผลผลิตลง  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 
2557 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจใน 6 ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนดังนี้ 

1) ลดจ านวนนักศึกษาออกระหว่างปี โดยการปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    (1) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เช่น การเรียนปรับพ้ืนฐาน การสอน

เสริม รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
    (2) ใช้สื่อ E-Learning และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
    (3) ใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม เช่น วัดผลหลายๆ ครั้งตามวิชาที่

เรียน ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย 
    (4) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้รายงานผลการ

แก้ปัญหาให้นักศึกษาต่อสาขาวิชาและคณะ พร้อมทั้งรายงานต่อมหาวิทยาลัย  
    (5) ตั้งคลินิกวิชาการในแต่ละคณะเพ่ือให้ค าปรึกษาการเรียนแก่นักศึกษา การจัดกลุ่ม

สอนเสริม  
2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึง

พอใจ/ได้งานท าตรงสาขา 
3) มาตรการประหยัดทรัพยากร/พลังงาน ได้แก่ วัสดุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงหรือประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การรณรงค์ให้ใช้บันไดในการขึ้นชั้นที่ใกล้กัน  
4) มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
    (4.1) ประเภทค่าโทรศัพท์ มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้

เป็นระบบสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูงแบบรวมศูนย์และเชื่อมระบบฯ มายังศูนย์กลางโดยผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการ
ท างานเสมือนเป็นระบบเดียวกัน การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  

 (4.2) ประเภทค่าไฟฟ้า มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกรายหน่วยงาน เพ่ือตรวจวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าแต่ละหน่วยงาน 

5) ด้านครุภัณฑ์ มีการส ารวจครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และด าเนินการจ าหน่ายขายทอดตลาด
เพ่ือลดค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อทรัพย์สินเพ่ิมเติมต้องค านึงถึงการประหยัดพลังงาน และ
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เอกสารอ้างอิง 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2556. แผนปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดส าเนา. 

กองนโยบายและแผน . 2556. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. กรุงเทพฯ 

กองนโยบายและแผน . 2555. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. กรุงเทพฯ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร . 2555. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดส าเนา. 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2552 . การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการ

ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2551 . แนวทางการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ.  กรุงเทพฯ 

ส านักงบประมาณ. 2556. เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เล่มท่ี 8 (4). 
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ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 1 

3.1 การก าหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน 

ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”   

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
ผลผลิต : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 

ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองภารกิจหลักที่สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 
- 

ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า 

- 
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ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 2 

3.2 การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภำพ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
 

    

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม 
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
เฉพำะทำง 

กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหำรจัดกำรเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำนักศึกษำและบัณฑิตให้

เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำ
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกระดับ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ  

ตรงสำขำ (ร้อยละ) 
Q : ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มี

ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ร้อยละ) 
T : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ 

ศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี  
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
Q : จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน) 
Q : จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (คน) 
Q : จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ (คน) 
Q : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำ

ตำมมำตรฐำนหลักสูตร (ร้อยละ) 
T : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำ 

ตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด (ร้อยละ) 

C : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณ
ท่ีได้รับจัดสรร (บำท) 

- ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
- ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
- ระบบติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA) 
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

กองนโยบำยและแผน 

Y 
 
 
Y 

Y 
 
 
Y 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ        
ด้ำนสังคมศำสตร์ 

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ        
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนำสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธ์ที่ 2.1 ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เพื่อสร้ำงและพัฒนำอำชีพโดย
ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลผลิตที่ 3 ผลงำนกำรให้บริกำร
วิชำกำร 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : ผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ (ร้อยละ) 
Q : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

วิชำกำรและวิชำชีพ ต่อประโยชน์
จำกกำรบริกำร (ร้อยละ) 

T : โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีส่งเสริม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศในเวลำ 1 ปี (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
Q : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร

วิชำกำรแก่สังคม (โครงกำร) 
Q : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน

กระบวนกำรให้บริกำร (ร้อยละ) 
T : งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด (ร้อยละ) 
C : ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำม

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร (บำท) 

- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กองนโยบำยและแผน Y 
 

Y 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล

(Y/N) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สนับสนุนและสืบสำนงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษำสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตที่ 4 ผลงำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     
ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำร

เผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ) 

Q : ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรต่อประโยชน์ของกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม     
(ร้อยละ) 

T : โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
Q : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม (โครงกำร/
กิจกรรม) 

Q : โครงกำรท่ีบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร    
(ร้อยละ) 

T : โครงกำร/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ  
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด (ร้อยละ) 

C : ค่ำใช้จ่ำยของกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณ   
ท่ีได้รับจัดสรร (บำท) 

- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

กองนโยบำยและแผน Y 
 

Y 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล

(Y/N) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณำกำรท่ีได้
มำตรฐำน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : จ ำนวนงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (เรื่อง) 

Q : จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรมท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (เรื่อง) 

T : ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
Q : จ ำนวนโครงกำรวิจัย (โครงกำร) 
Q : จ ำนวนโครงกำรวิจัยเป็นไปตำม

มำตรฐำนท่ีก ำหนด (โครงกำร) 
T : โครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด (ร้อยละ) 
C : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณ

ท่ีได้รับจัดสรร (บำท) 

 
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

 
กองนโยบำยและแผน 

 
Y 

 
Y 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำร เพื่อ
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ท่ีได้
มำตรฐำนเพื่อกำรแข่งขันใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 

ผลผลิตที่ 5 ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

ผลผลิตที่ 6 ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำง     
องค์ควำมรู้ 

 

    

 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 6 

3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  
ลักษณะผลประโยชน์  : จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  กำรได้งำนท ำตรงสำขำ  และกำรได้งำนท ำ ศึกษำต่อ    

หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเปำ้หมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : มีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 22 สำขำวิชำ จ ำนวน 4,537 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำวิชำชีพครู (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 140 คน 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสื่อสำรมวลชน 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 58 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ 13 สำขำวิชำ จ ำนวน 3,418 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร ์ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 921 คน 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   
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1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน ์

กลุ่มสังคม เพิ่มก ำลังคนที่มีคุณภำพ และมคีวำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ได้เพียงพอและเป็นที่พงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

2. ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 63,500,292.7 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 74,135,814.64 

รวม  137,636,107.34 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลำกรที่ปนัส่วน - - 
งบด ำเนนิกำรทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 49,149,480 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 8,635,560 

รวม  57,785,040 

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลำกรที่ปนัส่วน - - 
งบด ำเนนิกำรทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายทีค่ิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ควำมสูญเสียดำ้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ควำมสูญเสียดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ - 
 

ควำมสูญเสียดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 

ควำมสูญเสียดำ้นอื่นๆ - 
 

 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 8 

3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  
ลักษณะผลประโยชน์  : - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนท ำตรงสำขำ  
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนท ำ ศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ  

อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : คนไทยมีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 22 สำขำวิชำ จ ำนวน 4,537 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนวชิำชีพครู (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 140 คน 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสื่อสำรมวลชน 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 58 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ 13 สำขำวิชำ จ ำนวน 3,418 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร ์ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 921 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
จัดกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลยทีี่มีคุณภำพ 

   

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคม 
ชุมชน 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
วิชำชีพเฉพำะทำง 

3. บริหำรจัดกำรเชิงรุก 
4. พัฒนำนักศึกษำและ

บัณฑิต ให้เป็น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณค่ำ 

5. พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับ 

 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ

ตรงสำขำ 

 
=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ที่ได้งำนท ำตรงสำขำ / 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด x  100 

 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 70 

- ควำมพึงพอใจของนำยจำ้ง  
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

=  ผลรวม (ค่ำร้อยละของ
ควำมคิดเห็นของนำยจำ้ง
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ)     
ของนำยจ้ำงทุกคน  /   
จ ำนวนนำยจ้ำงที่แสดง
ควำมคิดเห็นทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 80 

 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ไดง้ำนท ำ 
ศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ป ี

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ  
หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ 1 ป ี/ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด  x  100 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 72 

 ผลผลิต : 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้น
สังคมศำสตร ์

 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
=  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปี

กำรศึกษำ 2555 

 
เป้ำหมำย 
1,399 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่ = นักศึกษำเข้ำใหม่ในปี
กำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย 
1,525 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่ =  นักศึกษำที่ลงทะเบียน   
เรียนในปีกำรศึกษำ 2556 
ทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
4,170 คน 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่จบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร /
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด  x  100   

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ที่จบกำรศึกษำตำม
ระยะเวลำที่หลักสูตร
ก ำหนด / จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด  x  
100 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 85 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำม
งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่ำใช้จ่ำย
งบประมำณงบด ำเนนิงำน 
งบอุดหนุนและงบรำยจ่ำย
อื่น 

เป้ำหมำย 
58,520,560.45

บำท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 80 (3) พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 
จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค ำนึงถึง
ประ โยชน์ ส่ วนรวม และยึ ดมั่ น ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 ข้อ 4. นโยบำย
สังคมและคุณภำพชีวิต 4.1 นโยบำยกำรศึกษำ เพื่อขยำยโอกำส
และพัฒนำกำรศึกษำ ให้เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำร
ปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย พัฒนำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับ
โลก พัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม จัด
กำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ เร่งพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ โดย
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเร่งยกระดับคุณภำพและกำรกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงทุน
ปัญญำของชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
วิจัยระดับโลก เพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพื่อ
รองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียนโดยร่วมมือกับภำคเอกชน
และสถำบันกำรศึกษำ ในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ สอดคล้องตำมควำม
ต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  11 พ.ศ. 
2555-2559 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกกลุ่ม
วัยให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีระเบียบวินัย จิตส ำนึก
วัฒนธรรมที่ดีงำม และรู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีโอกำสและ
สำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 
 

- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ.2548 
สถำปนำให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี       
มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่
เน้นกำรปฏิบัติ  ท ำกำรสอน ท ำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย 
 

- ปีงบประมำณ 2555 มีต้นทนุผลผลิตรวม 304,129,856.13
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,107.16 (FTES)   คิดเป็นต้นทนุ   
ต่อหน่วย 59,549.70 บำท 

- ปีงบประมำณ 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 355,809,126.85
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,585.62 (FTES)   คิดเป็นต้นทนุ   
ต่อหน่วย 63,700.92 บำท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนจำก 59,549.70 บำท ใน
ปีงบประมำณ 2555 เป็น 63,700.92 บำท ในปีงบประมำณ 
2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ 2556 

 ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  
ปริมำณผลผลิต เป้ำหมำย ผล ร้อยละ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ 2555 1,276 1,301 101.96 
ปีกำรศึกษำ 2556 1,399 1,065 76.12 

นักศึกษำเข้ำใหม่    
ปีกำรศึกษำ 2555 1,520 1,602 105.40 
ปีกำรศึกษำ 2556 1,525 1,583 103.80 

นักศึกษำคงอยู่    
ปีกำรศึกษำ 2555 4,113 4,569 111.09 
ปีกำรศึกษำ 2556 4,170 4,537 108.80 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ลดลงจำกปีงบประมำณ 2555 ส่วนนักศึกษำ
เข้ำใหม่ และนักศึกษำคงอยู่ สูงกว่ำเป้ำหมำย และเพิ่มขึ้น จำก
ปีงบประมำณ 2555  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ 2556 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมคู่มือกำร
ประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 

- ปีงบประมำณ 2555 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ในระดับ
ดี ที่คะแนน 3.84 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมำณ 2556 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับ
ดีมำก ที่คะแนน 4.62 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

    ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2555 ได้รับผลกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี แต่ปีงบประมำณ 2556 ได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้น อยู่ใน
ระดับดีมำก เนื่องจำกผลกำรประเมินของตัวบ่งชี้ที่  2.1 
ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร คะแนน
เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 2555  
หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA)  1/1/57 

 สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ยตำมแผน  - ปีงบประมำณ 2555 ได้รับงบแผ่นดิน  121,323,247.91 บำท 
เงินรำยได้ 57,176,600 บำท รวมเป็น 178,499,847.91 บำท 
มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผน่ดนิ 113,421,247.91 บำท     
เงินรำยได้ 34,655,981.71 บำท รวมเป็น 148,077,229.82 
บำท คิดเปน็ร้อยละ 82.96 ของงบประมำณทีไ่ด้รับ 

- ปีงบประมำณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 144,289,393 บำท เงิน
รำยได้ 57,785,040 บำท รวมเป็น 202,074,433 บำท มีกำร
ใช้จ่ำยจริง จำกงบแผน่ดนิ 137,636,107.34 บำท เงินรำยได้ 
40,867,482.67 บำท รวมเป็น 178,503,590.01 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 88.34 ของงบประมำณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 5.38 

หมำยเหตุ  งบประมำณที่ได้รับเป็นงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร

ให้บริกำร 
- ปีงบประมำณ 2555 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

- ปีงบประมำณ 2556 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2555 และ 2556 นักศึกษำมี   
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับดี เท่ำกนั  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (7/1/57) 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้ำหมำย 

- ปีงบประมำณ 2555 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2554ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 89.67 (เป้ำหมำยร้อยละ 70) 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555 ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 91.03 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2556 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้      
งำนท ำตรงสำขำสูงกว่ำเปำ้หมำยที่แผนก ำหนด และเพิ่มข้ึน    
จำกปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 20.03 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (1/01/57) 
 - ปีงบประมำณ 2555 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2554

ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
91.13 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555
ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
95.51 (เป้ำหมำยร้อยละ 73) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2556 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี สงูกว่ำเปำ้หมำย  
และเพิ่มข้ึนจำกปงีบประมำณ 2555 ร้อยละ 22.51  

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (1/01/57) 
 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำรที่มีต่อ

ผลประโยชน์จำกกำรใชบ้ริกำร 
- ปีงบประมำณ 2555 นำยจ้ำงมคีวำมพึงพอใจต่อผลกำร

ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ในระดับมำก       
คิดเป็นร้อยละ 86.63 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

- ปีงบประมำณ 2556 นำยจ้ำงมคีวำมพึงพอใจต่อผลกำร
ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับมำก       
คิดเป็นร้อยละ 84.52 (เป้ำหมำยร้อยละ 81) 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง   
ต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิตสูงกว่ำเป้ำหมำย แต่ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 3.52 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (1/1/57) 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

  กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน เพิ่มก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อม 
เข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ 

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
     กำรประเมินผลกระทบตอ่สังคม เพิ่มจ ำนวนแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง  
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลกำรประเมินประจ ำ 
ปีงบประมำณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  กำรวำงแผนกลยุทธ ์ 20 20 
 หมวด ค.  ควำมเชื่อมโยงกบังบประมำณ 20 19 
 หมวด ง.   กำรบริหำรจัดกำร 20 20 
 หมวด จ.   กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 25 

คะแนนรวม 100 94 
 

ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทำงล ำดบัทีส่ ำคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต 
ที่ประเมินควำมคุ้มคำ่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว) 

 ขยำยภำรกิจ 
 ปรับปรุงภำรกิจ 
  คงสภำพภำรกิจ 
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 จ้ำงเหมำเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนำเอกชน 
 อื่นๆ 
 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลกำรด ำ เนินงำนตำมกิจกรรมที่ ก ำหนดของผลผลิต 

“ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์” มีประสิทธิภำพเมื่อ
พิจำรณำจำกจ ำนวนของ นักศึกษำใหม่ นักศึกษำคงอยู่  ใน
ปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนสูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด แต่
มีจ ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2555 ในด้ำนคุณภำพ
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้รับผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน 
สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำย
ตำมแผนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38 นอกจำกนี้ยังได้รับผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำในคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ต้นทุนต่อ
หน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ 2556 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ 2555 สูงขึ้น เนื่องจำกคณะบริหำรธุรกิจและคณะ
ศิลปศำสตร์มีงบบุคลำกรเพิ่มขึ้น รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำยสูงขึ้น จำกกำรมีสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปต่ำงประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
และค่ำใช้จ่ำยในงำนวิจัยเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับ

ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำใน
ปีงบประมำณ 2556 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำ  
ที่แผนก ำหนด ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ 
ร้อยละ 91.03 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อ     
ผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 (เป้ำหมำยร้อยละ 81) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 95.51 (เป้ำหมำยร้อยละ 73) และ      
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทำงล ำดบัทีส่ ำคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต 
ที่ประเมินควำมคุ้มคำ่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว) 

 ได้รับผลกำรประเมิน PART ในปีงบประมำณ 2554 เท่ำกับ 94 
คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในผลผลิต “ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์” นี้มีควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพื่อให้กำร
ปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้มีควำมคุ้มค่ำเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในอนำคต จึงขอเสนอว่ำ ควรคงสภำพภำรกิจ 
นี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกำสและทำงเลือกให้กับผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำได้มี
โอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำตรี 
ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำร
ปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ
ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ลักษณะผลประโยชน์  : จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรได้งำนท ำตรงสำขำ  และกำรได้งำนท ำ ศึกษำต่อ    

หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : มีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 50 สำขำวิชำ จ ำนวน 8,425 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 11 สำขำวิชำ จ ำนวน 980 คน  

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 10 สำขำวิชำ จ ำนวน 1,816 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 845 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ (ระบบสำรสนเทศ) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 727 คน 

5. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 435 คน 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ 14 สำขำวิชำ จ ำนวน 2,570 คน 

7. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 544 คน 

8. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 508 คน 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได ้

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน ์

กลุ่มสังคม เพิ่มก ำลังคนที่มีคุณภำพ และมคีวำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ได้เพียงพอและเป็นที่พงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2. ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 365,299,474.1 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 183,029,978.77 

รวม  548,329,452.87 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลำกรที่ปนัส่วน - - 
งบด ำเนนิกำรทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร) - - 
งบลงทุน - - 
 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 78,339,177.39 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 25,588,999.37 

รวม  103,928,176.76 
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2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลำกรที่ปนัส่วน - - 
งบด ำเนนิกำรทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ควำมสูญเสียดำ้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ควำมสูญเสียดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ - 
 

ควำมสูญเสียดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 

ควำมสูญเสียดำ้นอื่นๆ - 
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3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเปำ้หมำย : นักศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะผลประโยชน์  : - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนท ำตรงสำขำ  
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนท ำ ศึกษำต่อหรือ

ประกอบอำชีพ  อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : คนไทยมีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 50 สำขำวิชำ จ ำนวน 8,425 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 11 สำขำวิชำ จ ำนวน 980 คน  

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 10 สำขำวิชำ จ ำนวน 1,816 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 845 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ (ระบบสำรสนเทศ) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 727 คน 

5. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 435 คน 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ 14 สำขำวิชำ จ ำนวน 2,570 คน 

7. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 544 คน 

8. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 508 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
จัดกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลยทีี่มีคุณภำพ 

   

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคม 
ชุมชน 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
วิชำชีพเฉพำะทำง 

3. บริหำรจัดกำรเชิงรุก 
4. พัฒนำนักศึกษำและ

บัณฑิต ให้เป็น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณค่ำ 

5. พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับ 

 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ

ตรงสำขำ 

 
=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ที่ได้งำนท ำตรงสำขำ / 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด x  100 

 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 71 

- ควำมพึงพอใจของนำยจำ้ง  
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

=  ผลรวม (ค่ำร้อยละของ
ควำมคิดเห็นของนำยจำ้ง
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ)     
ของนำยจ้ำงทุกคน  /   
จ ำนวนนำยจ้ำงที่แสดง
ควำมคิดเห็นทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 80 

 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ไดง้ำนท ำ 
ศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ป ี

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ  
หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ 1 ป ี/ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด  x  100 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 76 

 ผลผลิต : 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้น
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลย ี

 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
=  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปี

กำรศึกษำ 2556 

 
เป้ำหมำย 
2,123 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่ = นักศึกษำเข้ำใหม่ในปี
กำรศึกษำ 2556 

เป้ำหมำย 
2,785 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่ =  นักศึกษำที่ลงทะเบียน   
เรียนในปีกำรศึกษำ 2556 
ทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
8,993 คน 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่จบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร /
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด  x  100   

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ที่จบกำรศึกษำตำม
ระยะเวลำที่หลักสูตร
ก ำหนด / จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด  x  
100 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 85 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำม
งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่ำใช้จ่ำย
งบประมำณงบด ำเนนิงำน 
งบอุดหนุนและงบรำยจ่ำย
อื่น 

เป้ำหมำย 
692,536,593.04

บำท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 80 (3) พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 
จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค ำนึงถึง
ประ โยชน์ ส่ วนรวม และยึ ดมั่ น ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 ข้อ 4. นโยบำย
สังคมและคุณภำพชีวิต 4.1 นโยบำยกำรศึกษำ เพื่อขยำยโอกำส
และพัฒนำกำรศึกษำ ให้เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำร
ปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย พัฒนำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับ
โลก พัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม จัด
กำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ เร่งพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ โดย
ใช้เป็นเครื่องในกำรเร่งยกระดับคุณภำพและกำรกระจำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำ
ของชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย
ระดับโลก เพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับ
กำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียนโดยร่วมมือกับภำคเอกชนและ
สถำบันกำรศึกษำ ในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้
มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของ
ภำคกำรผลิตและบริกำร 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  11 พ.ศ. 
2555-2559 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกกลุ่ม
วัยให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีระเบียบวินัย จิตส ำนึก
วัฒนธรรมที่ดีงำม และรู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีโอกำสและ
สำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 
 

- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 
สถำปนำให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี       
มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่
เน้นกำรปฏิบัติ  ท ำกำรสอน ท ำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย 
 

- ปีงบประมำณ 2555 มีต้นทุนผลผลิตรวม 600,778,077.99
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,670.97 (FTES) คิดเป็นต้นทุน   
ต่อหน่วย 105,939.21 บำท 

- ปีงบประมำณ 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 638,379,637.33
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,706.90 (FTES) คิดเป็นต้นทนุ ต่อ
หน่วย 111,861.02 บำท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนจำก 105,939.21 บำท ใน
ปีงบประมำณ 2555 เป็น 111,861.02 บำท ในปงีบประมำณ 
2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ 2556 

 ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  
ปริมำณผลผลิต เป้ำหมำย ผล ร้อยละ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ 2555 2,142 1,659 77.45 
ปีกำรศึกษำ 2556 2,123 1,848 87.05 

นักศึกษำเข้ำใหม่    
ปีกำรศึกษำ 2555  2,606 2,533 97.20 
ปีกำรศึกษำ 2556 2,785 2,510 90.13 

นักศึกษำคงอยู่    
ปีกำรศึกษำ 2555 8,732 9,038 103.50 
ปีกำรศึกษำ 2556 8,993 8,425 93.68 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
นักศึกษำเข้ำใหม่ และนักศึกษำคงอยู่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผน
ก ำหนด แต่ ผู้ ส ำ เร็ จกำรศึ กษำปี  2556 เพิ่ มขึ้ นจำก
ปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 10.40 ส่วนนักศึกษำเข้ำใหม่และ
นักศึกษำคงอยู่ปี 2556 นั้นลดลงจำกปีงบประมำณ 2555 ร้อย
ละ 7.07 และ 9.82 ตำมล ำดับ  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ 2556 

 
 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                                                  ภำคผนวก 25 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมคู่มือกำร
ประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 

- ปีงบประมำณ 2555 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ในระดับ
ดี ที่คะแนน 3.84 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมำณ 2556 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับ
ดี ที่คะแนน 4.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลผลตินี้มีผลกำรประเมนิตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบ
กำรผลิตบัณฑิต ปงีบประมำณ 2555 และ 2556 อยู่ในระดับ
ดี เท่ำกัน 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA)  1/1/57 

 สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ยตำมแผน  - ปีงบประมำณ 2555 ได้รับงบแผ่นดิน 614,566,100 บำท   
เงินรำยได้ 187,442,910 บำท รวมเป็น 802,009,010 บำท   
มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผน่ดนิ 564,877,176.04 บำท     
เงินรำยได้ 123,069,751.70 บำท รวมเป็น 687,946,927.74 
บำท คิดเปน็ร้อยละ 85.78 ของงบประมำณทีไ่ด้รับ 

- ปีงบประมำณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 692,536,593.04 บำท   
เงินรำยได้ 135,600,740 บำท รวมเป็น 828,137,333.04 
บำท มีกำรใชจ้่ำยจริง จำกงบแผ่นดิน 548,329,452.87 บำท     
เงินรำยได้ 103,928,176.76 บำท รวมเป็น 652,257,629.63 
บำท คิดเปน็ร้อยละ 78.76 ของงบประมำณทีไ่ด้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ลดลงจำกปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 7.02 

หมำยเหตุ  งบประมำณที่ได้รับเป็นงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร

ให้บริกำร 
- ปีงบประมำณ 2555 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 

- ปีงบประมำณ 2556 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.6 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 และ 2555 นักศึกษำมี   
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับดี เท่ำกนั 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (5/2/57) 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้ำหมำย 

- ปีงบประมำณ 2555 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2554
ได้งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 88.87 (เป้ำหมำยร้อยละ 
70) 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 88.66 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมำณ 2556 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้      
งำนท ำตรงสำขำสูงกว่ำเป้ำหมำย แต่ลดลงจำกปีงบประมำณ 
2555 ร้อยละ 1.21 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (1/1/57) 
 - ปีงบประมำณ 2555 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2554

ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
90.71 (เป้ำหมำยร้อยละ 75) 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555
ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
96.75 (เป้ำหมำยร้อยละ 76) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2556 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี สงูกว่ำเปำ้หมำย    
และเพิ่มข้ึนจำกปงีบประมำณ 2555 ร้อยละ 5.04  

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (1/01/57) 
 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำรที่มีต่อ

ผลประโยชน์จำกกำรใชบ้ริกำร 
- ปีงบประมำณ 2555 นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำร

ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ ในระดับมำก       
คิดเป็นร้อยละ 88.41 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

- ปีงบประมำณ 2556 นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ  2555 อยู่ ในระดับมำก        
คิดเป็นร้อยละ 85.46 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง    
ต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิตสูงกว่ำเป้ำหมำย และลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2555 ร้อยละ 2.95 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (3/1/57) 

ผลกระทบ รายงานผล 

  กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน เพิ่มก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อม 
เข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ 

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
    กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม เพิ่มจ ำนวนแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง  
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลกำรประเมินประจ ำ 
ปีงบประมำณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  กำรวำงแผนกลยุทธ ์ 20 20 
 หมวด ค.  ควำมเชื่อมโยงกบังบประมำณ 20 20 
 หมวด ง.   กำรบริหำรจัดกำร 20 20 
 หมวด จ.   กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 24 

คะแนนรวม 100 94 
 

ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทำงล ำดบัทีส่ ำคัญที่สุดที่มีต่อ
ผลผลติที่ประเมนิควำมคุ้มค่ำนี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว) 

 ขยำยภำรกิจ 
  ปรับปรุงภำรกิจ 
  คงสภำพภำรกิจ 
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 จ้ำงเหมำเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนำเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดของผลผลิต “ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” มีประสิทธิภำพ เมื่อพิจำรณำ
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนสูงกว่ำ
ปีงบประมำณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 9.60 ในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ได้รับผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำร
ผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดีมำก ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.02 
นอกจำกนี้ยังได้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำ
ใหม่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด เหตุเพรำะ
กำรแข่งขันทำงกำรศึกษำสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มเป้ำหมำยมีปริมำณลดลง ใน
ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมำณ 2556 สูงขึ้น เนื่องจำกมีกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย
เพ่ิมขึ้น กำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร เงิน
ประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุสูงขึ้นจำกกำร
เบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำน มีกำรเปิดใช้อำคำรใหม่ซึ่งท ำให้มีกำรจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ส ำนักงำน รวมทั้งค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เพ่ิมขึ้น ค่ำใช้จ่ำย
กำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยสูงขึ้นจำกกำรมีสินทรัพย์ถำวรเพิ่มข้ึนด้วย 

 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                                                  ภำคผนวก 28 

ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทำงล ำดบัทีส่ ำคัญที่สุดที่มีต่อ
ผลผลติที่ประเมนิควำมคุ้มค่ำนี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำในปีงบประมำณ 2556 มีผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำที่แผนก ำหนดไว้ ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 88.66 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 
นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 84.52 
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 96.75 (เป้ำหมำยร้อย
ละ 76) และได้รับผลกำรประเมิน PART ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
เท่ำกับ 94 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้ มี
ควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้ มีควำม
คุ้มค่ำ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในอนำคต จึงขอเสนอว่ำ 
ควรคงสภำพภำรกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและทำงเลือกให้กับผู้ส ำเร็จ
อำชีวศึกษำได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับ
ปริญญำตรี ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
กำรปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ ตรง
ตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุม่เป้าหมาย : นักศึกษา/ประชาชน/เจา้หน้าที่ของภาครัฐ เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดอบรมและสัมมนาวิชาการหรือปฏิบัต ิ  

1. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 63 โครงการ 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของผลประโยชน ์
นักศึกษา/ประชาชน/
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 
เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน  

- การจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
- ผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์   

กลุ่มสังคม - ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชพีมีความพึงพอใจต่อประโยชนจ์ากการบริการ  
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2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 5,224,014.26 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 683,876 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

 
2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 

ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดา้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดา้นการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

ความสูญเสียดา้นอื่นๆ - 
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3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา/ประชาชน/เจา้หน้าที่ของภาครัฐ เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดอบรมและสัมมนาวิชาการหรือปฏิบัต ิ  

1. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 63 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. ให้บริการวิชาการแก่

สังคม เพื่อสร้างและ
พัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลผลิต : 
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

 
- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน ์

 
=  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการที่น า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  / 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 
เป้าหมาย 

= ร้อยละ  85 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

=  ผลรวมของ ค่าร้อยละของ
คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ ที่มีต่อประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ
ทุกคน/จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ  79   
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - โครงการบริการวิชาการที่
ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 
1 ปี 

=  จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทีส่่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศในเวลา 1 ป ี
/ จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด  x  100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ  8 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมาย 
= 61 โครงการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

=  ผลรวมของ ค่าร้อยละของ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ 
ที่มีต่อกระบวนการ
ให้บริการทุกคน / จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 86 

- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

=  จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ด าเนนิการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด / จ านวน
โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด  x  100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 93 

 - ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยการผลิต
ตามงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจ่าย
อื่น 

เป้าหมาย 
=5,907,890.26 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประโยชน์ส่ วนรวม และยึดมั่น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์       
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 4. 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา เพื่อ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ให้เร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย พัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เร่ง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียม
กับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่ม
วัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย 
จิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี       
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย - ปีงบประมาณ 2555 มีต้นทนุผลผลิตรวม 7,094,668.61 
บาท / จ านวนผู้รับบริการ 5,326 คน คิดเป็นต้นทุน         
ต่อหน่วย 1,332.08 บาท 
- ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,968,581.13 

บาท / จ านวนผู้รับบริการ 4,920 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
1,416.68 บาท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนจาก 1,332.08 บาท         
ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 1,416.68 บาท ในปงีบประมาณ 
2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2556 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ  
ปีงบประมาณ เป้าหมาย (คน) ผล (คน) 

2555 4,640 5,326 
2556 3,299 4,920 

 (รวมจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก) 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย
(โครงการ) 

ผล 
(โครงการ) 

2555 53 50 
2556 61 63 

 (รวมจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก) 

ผลผลตินี้ในปีงบประมาณ 2556 จัดท าโครงการได้สูงกวา่
เป้าหมาย และมจี านวนผู้เข้ารับบริการ สูงกว่าเป้าหมาย    
และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2554 อยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.50 คะแนน จากคะแนน  
เต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00 คะแนน จากคะแนน  
เต็ม 5 
ผลผลตินี้มีผลการประเมนิตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ
การบริการทางวชิาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2556 อยู่ใน
ระดับดีมาก ขณะที่ปีงบประมาณ 2555 อยู่ในระดับพอใช้ 
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 1.5 คะแนน  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)  7/1/57 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบแผ่นดิน 5,500,000 บาท    
เงินรายได้  356,540 บาท รวมป็น 5,856,540 บาท          
มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน  5,430,635.67 บาท       
เงินรายได้ 356,532 บาท รวมเป็น 5,787,167.67 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของงบประมาณที่ได้รับ 

- ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 5,224,014.26 บาท    
เงินรายได้  562,040 บาท รวมป็น 5,786,054.26 บาท          
มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 5,224,014.26 บาท       
เงินรายได้ 683,876 บาท รวมเป็น 5,907,890.26 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 98.82 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 102.11  
ในปีงบประมาณ 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 

หมายเหตุ  งบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงรายการ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 

- ปีการศึกษา 2555 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจใน
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 89.52 (เป้าหมายร้อยละ 85) 
สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 4.52 

- ปีการศึกษา 2556 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจใน
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.55 (เป้าหมายร้อยละ 86) 
สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 5.55 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการมีความพงึพอใจ
ในกระบวนการให้บริการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด   
และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 2.03 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปีงบประมาณ 2556 จัดท าโครงการบริการวิชาการได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ จ านวน 63 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 
6,968,581.13 บาท มีผู้เข้ารับบริการ 4,920 คน ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด จ านวน 1,621 คน โดยที่ผู้รับบริการ  
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85)      
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.27 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2555 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
คิดเป็นร้อยละ 87.27 (เป้าหมายร้อยละ 84) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 3.27 

- ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 6.27 

 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2555 

 - ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 16 (เป้าหมายร้อยละ 7) สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 9 

- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 26.98 (เป้าหมายร้อยละ 8) สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 18.98 

 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการบริการวิชาการ   
ที่ส่งเสิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี        
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2555 ร้อยละ 10.98 

 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อ
ผลประโยชน์จากการใชบ้ริการ 

- ปีงบประมาณ 2555 ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 87.61 
(เป้าหมายร้อยละ 78) สูงกวา่เปา้หมายร้อยละ 9.61 

- ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.53 
(เป้าหมายร้อยละ 79) สูงกวา่เปา้หมายร้อยละ 10.53 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพมีความพงึพอใจต่อประโยชน์จากการบริการสูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555   
ร้อยละ 0.92 
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ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม  
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลการประเมินประจ า 
ปีงบประมาณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยุทธ ์ 20 20 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกบังบประมาณ 20 19 
 หมวด ง.   การบริหารจัดการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 25 

คะแนนรวม 100 94 
 

ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  

ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ้างเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต 

“ผลงานการให้บริการวิชาการ” มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
จาก การด าเนินงานมีโครงการบริการวิชาการที่จัดท าได้ส าเร็จ 
จ านวน 63 โครงการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 2 โครงการ 
มีผู้รับบริการ 4,920 คน ลดลงจากปี 2555 จ านวน 406 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.62 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุน
ต่อหน่วย) เท่ากับ 1,416.38 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2555 จ านวน 84.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 สาเหตุที่ต้นทุน
ต่อหน่วยสูงขึ้นเนื่องจากการจัดโครงการจะเน้นเชิงคุณภาพ และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 
91.55 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.55 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการ
บริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก และด้านการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  

ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 
85) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 6.27 จ านวน
โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.98 (เป้าหมายร้อยละ 8) ของ
โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 
18.98 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.27 (เป้าหมายร้อยละ 85) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 6.27 ได้รับผลการประเมิน PART         
ในปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 95 คะแนน จากคะนนเต็ม 
100 คะแนน แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าใน
ระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความ
คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในอนาคต จึง
ขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอกับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ช่วยเพ่ิมรายได้
ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม่ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุม่เป้าหมาย : นักศึกษาและประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ไดเ้ข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยม        

ในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุม่เป้าหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 47 โครงการ 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
           ลักษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของผลประโยชน ์
นักศึกษาและประชาชน  - ได้เข้าร่วมโครงการศิลปวฒันธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ

อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
 - ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
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2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบรายจา่ยอื่น 3,830,200 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบรายจา่ยอื่น  1,704,800 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดา้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดา้นการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

คว ามสูญ เ สี ย ด้ า นทรั พย ากรธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 

ความสูญเสียดา้นอื่นๆ - 
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3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ไดเ้ข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยม       

ในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย  : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 47 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ 
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

 กลยุทธ์ : 
1. สนบัสนุนและสบืสาน

งานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต : 
ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรม    

ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
เป้าหมาย 

= ร้อยละ 82 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

=  ผลรวมของ ค่าร้อยละ
ของคะแนนความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีต่อ
ประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
คน /จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการศิลปวฒันธรรม
ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 88 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรม   
ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 82 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าหมาย 
= 47 โครงการ 

- โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

=  จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ / จ านวน
โครงการศิลปวฒันธรรม 
ที่ด าเนินการทั้งหมด  x  
100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 88 

 - โครงการ/กิจกรรม ที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

=  จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ   
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
/ จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการทัง้หมด  x  
100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 93 

- ค่าใช้จ่ายของการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอื่น 

เป้าหมาย 
= 5,535,000 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลอ้งของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 4. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย   
เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการ
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุปถัมภ์ คุ้มครอง
และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงาม   
สู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมา
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ ขยายบทบาท และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภา
วัฒนธรรม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มี
ความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย จิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้
มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 

 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                                                       ภาคผนวก 44 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี        
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาตรีเป็นหลัก 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย 
 

- ปีงบประมาณ 2555 มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,674,693.36 บาท / 
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 7,621 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
613.40 บาท 
- ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท / 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6,028 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
1,064.29 บาท 
ผลผลิตนี้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จาก 613.40 บาท ใน
ปีงบประมาณ 2555 เป็น 1,064.29 บาท ในปีงบประมาณ 2556 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 73.51 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2556 
 ปรมิาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

2555 6,196 7,621 22.99 
2556 4,796 6,028 25.69 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย
(โครงการ) 

ผล 
(โครงการ) 

2555 48 49 
2556 47 47 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2555  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลผลิตนี้มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)  6/1/57 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2555 ได้รับแผ่นดิน  3,830 ,200 บาท          
เงินรายได้ 829,200 บาท รวมเป็น 4,659,400 บาท มีการใช้
จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,159,436.23 บาท เงินรายได้ 
826,194.56 บาท รวมเป็น 3,985,630.79 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 85.54 ของงบประมาณที่ได้รับ 

- ปีงบประมาณ 2556 ได้รับแผ่นดิน  3,830 ,200 บาท          
เงินรายได้ 1,704,800 บาท รวมเป็น 5,535,000 บาท มีการ
ใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,582,490.03 บาท เงินรายได้ 
3,015,836.58 บาท รวมเป็น 6,598,326.61 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 119.21 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มขึ้น     
จากร้อยละ  85.54  ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 119.21    
ในปีงบประมาณ 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.67 

หมายเหตุ  งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท 
ในการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 47 
โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 6,028 คน สูงกว่าเป้าหมาย
ที่แผนก าหนด 1,232 คน โดยผู้ เข้าร่วมโครงการมีความ      
พึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
เฉลี่ยร้อยละ 93.83 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.83 

 
 
 
 
 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                                                       ภาคผนวก 46 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 80) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20 

- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18  
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มีโครงการ/
กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2556 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 
 - ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20 
- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 82) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2554 และ 2555 มีโครงการ/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 
ปี สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

ผลประโยชน์จากการใช้บริการ 
- ปีงบประมาณ 2555 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ

ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 
90.71 (เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.71 

- ปีงบประมาณ 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 
93.83 (เป้าหมายร้อยละ 88) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.83 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม สงู
กว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม  
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลการประเมินประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยุทธ ์ 20 19 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกบังบประมาณ 20 19 
 หมวด ง.   การบริหารจัดการ 20 19 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 27 

คะแนนรวม 100 94 
 

ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  
ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ้างเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต 
“ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” มีประสิทธิภาพ         
เมื่ อ พิจารณาจากการจัดท า โครงการศิลปวัฒนธรรม            
ในปีงบประมาณ 2556 ได้จ านวน 47 โครงการ (เป้าหมาย 47 
โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 6,028 คน (เป้าหมาย 4,796 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 
1,232 คน มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2555 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
(ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 1,064.29 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2555 ด้านคุณภาพของการด าเนินงาน ได้รับ
ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ถึงแม้ว่ าด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.54 ใน
ปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 119.21 ในปีงบประมาณ 2556 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าใน
งบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
แผนก าหนด กล่าวคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
และด าเนินการเผยแพร่ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 82) และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 93.83 
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  
ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 (เป้าหมายร้อยละ 82) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 
11.83 นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมิน PART ใน
ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่า การ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพ
ภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นการช่วยปลูกฝัง
ค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 
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 3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในสังกัด 
ลักษณะผลประโยชน์ : สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน์ : จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1. ด าเนนิการวิจัย 69 โครงการ 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได ้
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของผลประโยชน ์
บุคลากรในสงักัด - สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 
ประเทศ - จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
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2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 6,780,900 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 5,487,500 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดา้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดา้นการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

ความสูญเสียดา้นอื่นๆ  - 
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3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในสังกัด 
ลักษณะผลประโยชน์ : สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน์ : จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1. ด าเนนิการวิจัย 69 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
สร้างและถา่ยทอดองค์
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ได้มาตรฐาน 

 
- จ านวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร ่

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนางานวจิัย/

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณชิย ์

2. เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ความ   
เป็นเลิศ 

 
- จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เป้าหมาย 

= 10 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

 เป้าหมาย 
= 11 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 
1 ปี 

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 52 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 
- จ านวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เป้าหมาย 

= 69 โครงการ 
- จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 เป้าหมาย 

= 69 โครงการ 
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=  จ านวนโครงการวิจัยที่

ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด / 
จ านวนโครงการวิจัยที่
ด าเนินการทัง้หมด  x  
100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 70 

- ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอื่น 

เป้าหมาย 
= 12,268,400 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประ โยชน์ ส่ วนรวม และยึ ดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  นางสาวยิ่ งลักษณ์       
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 6. 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของ    
องค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชน
ได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้น เร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ   
ต่อความต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างมั่นคง และน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  จัดระบบบริหารงานวิ จัย ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ    
การวิจัยระหว่างหน่วยงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (1) การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชพีเฉพาะทาง
ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย - ปีงบประมาณ 2555 มีต้นทนุผลผลิตรวม 10,813,368.58 
บาท / จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นต้นทนุต่อหน่วย 
386,191.74 บาท 

- ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 14,944,313.87 
บาท / จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นต้นทนุต่อหน่วย 
216,584.26 บาท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจาก 386,191.74 บาท     
ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 216,584.26 บาท               
ในปีงบประมาณ 2556 หรือลดลงร้อยละ 43.92 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการวิจัยที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
94.23 (แผน ร้อยละ 65) สูงกว่าแผนร้อยละ 29.23 

- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการวิจัยที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
86.96 (แผน ร้อยละ 70) สูงกว่าแผนร้อยละ 16.96 
ผลผลตินี้มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สูงกว่าเปา้หมายที่แผนก าหนด แต่ลดลง
จากร้อยละ 94.23 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 86.96 
ในปีงบประมาณ 2556 หรือลดลงร้อยละ 7.27 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2554 อยู่ ในระดับดี  
คะแนนเท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน 
สกอ. องค์ประกอบการวิจั ยอยู่ ในระดับดี มาก มากกว่ า
ปีงบประมาณ 2555 และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 1/1/57 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบแผ่นดิน 7,355,100 บาท     
เงินรายได้ 1,190,000 บาท รวมเป็น 8,545,100 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 8,545,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 

- ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 6,780,900 บาท     
เงินรายได้ 5,487,500 บาท รวมเป็น 12,268,400 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 12,268,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากัน คือร้อยละ 100 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปี งบประมาณ 2556  ผลผลิ ตนี้ มี ต้ นทุน ผลผลิ ต รวม 
14,944,313.87 บาท ในการท าวิจัย จ านวน 69 โครงการ    
และมีผลการด าเนินงานสูงกว่า เป้าหมายที่แผนก าหนด 
กล่าวคือ ท าการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 86.96 (เป้าหมายร้อยละ 70) ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 25 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ /ประโยชน์ต่ อสั งคมชุมชน  จ านวน 38 เรื่ อง 
(เป้าหมาย 11 เร่ือง) 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2555 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 72 เรื่อง      
(เป้าหมาย 8 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 64 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2556 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ า นวน 25 เรื่อง      
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ       
สูงกว่าเป้าหมาย แต่มีจ านวนลดลงจากปีงบประมาณ 2555  

- ปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน   
19 เร่ือง (เป้าหมาย 9 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 10 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน   
38 เร่ือง (เป้าหมาย 11 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 27 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน    
สูงกว่าแผน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555  
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปีงบประมาณ 2555 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 61.29 (เป้าหมายร้อยละ 50) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.29 

- ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.97 (เป้าหมายร้อยละ 52) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.97 
ผลผลิตนี้ ปี งบประมาณ 2555 และ  2556 มี จ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา   
1 ปี สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้  จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และ         
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจะ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม เพิ่มจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถ

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลการประเมินประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยุทธ ์ 20 19 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกบังบประมาณ 20 19 
 หมวด ง.   การบริหารจัดการ 20 19 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 27 

คะแนนรวม 100 94 
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิตที่

ประเมินความคุ้มค่านี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
  คงสภาพภารกิจ 
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ้างเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 
ผลการด า เนิน งานตามกิ จกรรมที่ ก าหนดของผลผลิ ต 

“ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี” มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
จ านวน 60 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 69 โครงการ มี
ต้นทุนผลผลิตรวม 14,944,313.87 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
216,584.26 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 43.92 
เนื่องจากจ านวนโครงการเพิ่มขึ้น 41 โครงการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง 169,607.48 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 
ในด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.61 คะแนน 
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 0.16 คะแนน 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ

ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 25 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เรื่อง  มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย    
27 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมิน PART ในปี 2554 
เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับ
หนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควร
คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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 3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในสังกัด 
ลักษณะผลประโยชน์ : สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน์ : จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1. ด าเนนิการวิจัย 62 โครงการ 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได ้
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริการกลุ่มเปา้หมาย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของผลประโยชน ์
บุคลากรในสงักัด - สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 
ประเทศ - จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
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2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 6,216,300 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 3,447,260 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อ่ืนช่วยจ่ายให้ 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนัส่วน - - 
งบด าเนนิการทีป่ันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดา้นสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดา้นการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

ความสูญเสียดา้นอื่นๆ - 
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3.4 การก าหนดสูตรการค านวณตัวช้ีวัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในสังกัด 
ลักษณะผลประโยชน์ : สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน์ : จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 
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1. ด าเนนิการวิจัย 62 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
สร้างและถา่ยทอดองค์
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ได้มาตรฐาน 

 
- จ านวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร ่

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนางานวจิัย/

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณชิย ์

2. เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ความ   
เป็นเลิศ 

 
- จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เป้าหมาย 

= 10 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

 เป้าหมาย 
= 11 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 
1 ปี 

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 52 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง     
องค์ความรู ้

 
- จ านวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เป้าหมาย 

= 62 โครงการ 
- จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 เป้าหมาย 

= 62 โครงการ 
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=  จ านวนโครงการจัยที่

ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด / 
จ านวนโครงการวิจัยที่
ด าเนินการทัง้หมด  x  
100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 70 

- ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจ่าย
อื่น 

เป้าหมาย 
= 9,663,560 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประ โยชน์ ส่ วนรวม และยึ ดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  นางสาวยิ่ งลักษณ์       
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 6. 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของ    
องค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชน
ได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้น เร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ   
ต่อความต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  จัดระบบบริหารงานวิจั ย ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ    
การวิจัยระหว่างหน่วยงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (1) การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชพีเฉพาะทาง
ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย - ปีงบประมาณ 2555 มีต้นทุนผลผลิตรวม 9,567,594.86 
บาท/จ านวน  59 โครงการ คิ ด เป็นต้นทุนต่ อหน่วย 
162,162.62 บาท 

- ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 11,803,267.96 
บาท/จ านวน  62 โครงการ  คิ ด เป็นต้นทุนต่ อหน่วย 
190,375.29 บาท 
ผลผลิตนี้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 162,162.62 บาท     
ใ น ปี ง บ ป ร ะม า ณ  2 5 5 5  เ ป็ น  1 90 , 3 75 . 2 9  บ า ท               
ในปีงบประมาณ 2556 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.40 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
86.95 (แผน ร้อยละ 65) สูงกว่าแผนร้อยละ 21.95 

- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
70.97 (แผน ร้อยละ 70) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.97 
ผลผลตินี้มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามเปา้หมายที่แผนก าหนด จากร้อยละ 
86.95 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 70.97 ใน
ปีงบประมาณ 2556 หรือลดลงร้อยละ 15.98 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2554 อยู่ ในระดับดี  
คะแนนเท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน 
สกอ. องค์ประกอบการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ
ปีงบประมาณ 2555 และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 1/1/57 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบแผ่นดิน 5,580,600 บาท     
เงินรายได้ 2,297,300 บาท รวมเป็น 7,877,900 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 7,877,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 

- ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 6,216,300 บาท     
เงินรายได้ 3,447,260 บาท รวมเป็น 9,663,560 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 9,663,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 เท่ากับปีงบประมาณ 2555  

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปี งบประมาณ 2556  ผลผลิ ตนี้ มี ต้ นทุน ผลผลิ ต รวม 
11,803,267.96 บาท ในการท าวิจัย จ านวน 62 โครงการ    
และมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่แผนก าหนด กล่าวคือ 
ท าการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 
70.97 (เป้าหมายร้อยละ 70) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 27 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ /ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จ านวน 26 เรื่ อง 
(เป้าหมาย 11 เร่ือง) 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2555 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 62 เรื่อง      
(เป้าหมาย 8 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 54 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2556 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน  27 เรื่อง      
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ       
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด  

- ปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน   
12 เร่ือง (เป้าหมาย 11 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 1 เรื่อง 

- ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน 26 เรื่อง 
(เป้าหมาย 11 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชนสูงกว่าเป้าหมาย และมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปีงบประมาณ 2555 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ป ี ร้อยละ 53.63           
(เป้าหมายร้อยละ 50) สงูกว่าเปา้หมายร้อยละ 3.63 

- ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75.31 (เป้าหมายร้อยละ 52) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.31 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี สูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้  จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และ         
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจะ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม เพิ่มจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถ

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

การประเมิน PART คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได ้

(ผลการประเมินประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2554) 

 หมวด ก.  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยุทธ ์ 20 19 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกบังบประมาณ 20 19 
 หมวด ง.   การบริหารจัดการ 20 19 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 30 27 

คะแนนรวม 100 94 
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิตที่
ประเมินความคุ้มค่านี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
  คงสภาพภารกิจ 
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ้างเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 
ผลการด า เนิน งานตามกิ จกรรมที่ ก าหนดของผลผลิ ต 

“ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้” มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
จาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
44 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 62 โครงการ การบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน ร้อยละ 100 และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตาม
มาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่
คะแนน 4 .61  คะแนน จากคะแนนเต็ ม  5  เพิ่ มขึ้ นจาก
ปีงบประมาณ 2555 0.16 คะแนน ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนผลผลติรวม
เพิ่มขึ้น 2,235,673.08 บาท ซึ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 
190,375.29 บาท หรือร้อยละ 23.37 เนื่ องจากจ านวน
โครงการวิจัยเพิ่มขึ้น 3 โครงการ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่
ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพิ่ม 635,700 บาท คดิเปน็ร้อยละ 11.39 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ

ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 27 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เรื่อง มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน จ านวน 26 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย    
15 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมิน PART ในปี 2554 
เท่ากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับ
หนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่า เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควร
คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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