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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การปฏิบัติภารกิจโดยภาพรวมทั้ง 6 ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด พบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่ าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยปฏิบัติพันธกิจการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้านการผลิต
บัณฑิตสามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ชุมชน สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกของประชาชน 
นักศึกษา ให้รู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมได้สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศภายใต้บริบทของโลกใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ 

นักศึกษาคงอยู่ ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 64,530.46 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 
เป็นร้อยละ 2.93 ในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 76.72 ลดลงจาปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 11.62 และผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ภารกิจ 
การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 93.75 
(เป้าหมายร้อยละ 72) นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต ร้อยละ 87.33 (เป้าหมาย
ร้อยละ 81) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 80)  

 ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณาจาก จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

ในปงีบประมาณ 2557 มีจ านวนสูงกว่าปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 116,263.31 บาท 
ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.87 ในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้รับผล 
การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้านการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 80.20 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 
เป็นร้อยละ 1.44 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับดี ภารกิจการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก 
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ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า
ตรงสาขา ร้อยละ 84.91 (เป้าหมายร้อยละ 72) นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต 
ร้อยละ 94.58 (เป้าหมายร้อยละ 82) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.33 (เป้าหมายร้อยละ 80) 

แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในผลผลิต 
“ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” และ “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจใน 2 ผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือก
ให้กับผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ 
 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลผลิตผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ได้แล้วเสร็จ จ านวน 49 โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้  มีผู้รับบริการ 2,689 คน 
ลดลงจากปี 2556 จ านวน 2,231 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น 895.10 
บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 95.52 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 6.59 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.96 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.96 ด้านคุณภาพการบริการ ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก และด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนลดลงจากปีงบประมาณ 2556  ภารกิจการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายตามที่แผนก าหนด ได้แก่ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.34 
(เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 5.34 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.25 (เป้าหมายร้อยละ 9) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 
84.25 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.74 (เป้าหมายร้อยละ 
80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.74  

 ผลผลิตผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากจ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2557 ได้จ านวน 50 โครงการ (เป้าหมาย 50 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผน
ก าหนด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,149 คน (เป้าหมาย 4,763 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 1,386 คน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ลดลงจากร้อยละ 119.21 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 93.06 ใน
ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 669.11 บาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 
37.13 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามี
จิตส านึก ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผนร้อยละ 93.06 ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 เท่ากับร้อยละ 26.15 ด้านคุณภาพของ
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การด าเนินงาน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่
ในระดับดีมาก ภารกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามท่ีแผนก าหนด ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 83) และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการเผยแพร่ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ 
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.20 (เป้าหมายร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
ร้อยละ 2.20  

ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” และ “ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” มีความคุ้มค่าในระดับหนึ ่ง  และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความคุ้มค่า  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจในผลผลิต “ผลงาน
การให้บริการวิชาการ” เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถน าความรู้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
และผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป ช่วยปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
 
ด้ำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

 ผลผลิตผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 89 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 95 โครงการ ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 
300,048.09 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 38.54 เนื่องจากมีจ านวนโครงการเพ่ิมขึ้น 
26 โครงการ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นด้วย และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน 
สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ภารกิจวิจัย 
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตามที่แผนก าหนด ได้แก่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
หรือนานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง (เป้าหมาย 55 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 11 เรื่อง ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 50 เรื่อง (เป้าหมาย 14 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง  

 ผลผลิตผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 57 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 57 โครงการ ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
เป็น 80,299.28 บาท หรือร้อยละ 42.18 เนื่องจากจ านวนโครงการวิจัยลดลง 14 โครงการ 
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ง 
 

ผลการประเมินของ สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00 คะแนน ภารกิจวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตามที่แผนก าหนด ได้แก่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ จ านวน 81 เรื่อง (เป้าหมาย 45 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง  ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 53 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมาย 43 เรื่อง  

ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ในผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี” และ “ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้” มีความคุ้มค่า
ในระดับหนึ ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจใน 2 ผลผลิตนี ้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า  
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์
ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการ  ในปีต่อไป 

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานผลการประเมิน 
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งได้จัดท าตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และหวังว่ารายงาน 
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลประกอบ  
การพิจารณาทบทวนการปฏิบัติภารกิจและด าเนินการจัดตั้งงบประมาณส าหรับปีงบประมาณต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กองนโยบายและแผน 
กุมภาพันธ์ 2558 
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บทน ำ 
ประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยกำรออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐในมำตรำที่ 22 ดังนี้ 

“ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกัน 
จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิก 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้ งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้ งนี้  ตามระยะเวลา 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที ่ด าเนินการ ประโยชน์ที ่ร ัฐและประชาชนจะพึงได้  
และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย  

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์ 
หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ”  

ทั้งนี ้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ 18 พฤศจิกำยน 2546 ในเรื ่องเงื ่อนไขกำรปฏิบัติ 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับมำตรำ 22 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
และส ำนักงบประมำณ ร่วมกันศึกษำจัดท ำแนวทำงด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 

สศช. ได้เสนอแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2548 
ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ  ตำมที่ สศช. เสนอ 
และมอบหมำยให้ สศช. ประเมินตนเองเป็นตัวอย่ำง ซึ่ง สศช. ได้ทดลองประเมินควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรปฏิบัติภำรกิจของ สศช. ในปีงบประมำณ 2549 และน ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)  
เป็นประธำน เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2550 คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
กำรปฏิบัติภำรกิจของ สศช. ปีงบประมำณ 2549 ตำมที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให้ขยำยผล 
ในหน่วยงำนน ำร่อง ในปีงบประมำณ 2550 เพ่ือให้สำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

 

ดังนั้น ในปี 2550 สศช. จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 
ในหน่วยงำนน ำร่องระดับกระทรวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ 3 กลุ่มกระทรวงหลัก (ตำมกำรแบ่ง 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร) ได้แก่ (1) กระทรวงมหำดไทย เป็นตัวแทนของกลุ่ม

รำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
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กระทรวงด้ำนบริหำรควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (2) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของกลุ่ม
กระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ และ (3) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นตัวแทนของกลุ่มกระทรวงด้ำนสังคม 
และบทเรียนจำกกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกระทรวงน ำ ร่อง 
ทั้ง 3 แห่ง สำมำรถน ำไปใช้ขยำยผลให้ครอบคลุมทุกกระทรวงได้ในปี 2552 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ  

มุ่งให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพ่ือ:- 

(1) ประเมินว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ต่อประชำชนและภำครัฐมำกหรือน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด 

(2) เป็นข้อมูลส ำหรับส่วนรำชกำรในกำรทบทวน จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเลือกปฏิบัติภำรกิจ 
หรือเป็นข้อมูลส ำหรับรัฐบำลเพ่ือพิจำรณำยุบเลิกภำรกิจ รวมทั้งกำรปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติภำรกิจ  
(Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

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

1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 

(1) วิสัยทัศน์  
มหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งโลกอำชีพ 

(2) พันธกิจ/ภำรกิจ  
1. จัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นวิชำชีพบนพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 
2. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือสร้ำงและพัฒนำอำชีพโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม 
5. สร้ำงงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ำยทอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ภำคกำร

ผลิตและกำรบริกำร 
(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมมำตรฐำนพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรจำกองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ ำงและพัฒนำอำชีพพร้อมเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน 
4. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงมั่นคง เพ่ือสร้ำง

คุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
5. พัฒนำควำมเข้มแข็งงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
(4) เป้ำประสงค์  

1. จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซียน/นำนำชำติ 
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
3. มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัวยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
4. มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
5. เป็นแหล่งให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
6. สร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดควำมรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

และรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
7. จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และน ำไปต่อยอดได้ 

(5) กลยุทธ์  
1. พัฒนำหลั กสู ตร ให้ สอดคล้ องกั บคว ำมต้ องกำรของประ เทศมี มำตรฐ ำน 

และเป็นทีย่อมรับในระดับอำเซียนและนำนำชำติ 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ และภำคอุตสำหกรรม 

เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรท ำงำน 
3. พัฒนำระบบสนับสนุนจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
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4. พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเฉพำะทำง 
5. สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพและมีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม 
6. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 
7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
8. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
9. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
10.  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภำพ 
11.  พัฒนำควำมเข้มแข็งของกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ที่เกิดจำกกำรเรียน กำรสอน/กำรวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
12.  พัฒนำควำมเข้มแข็งของกำรให้บริกำรเพ่ือหำรำยได้แก่มหำวิทยำลัย 
13.  พัฒนำระบบบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
14.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชนและชุมชน 
15.  ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และรักษำสิ่งแวดล้อม 
16.  พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่มีศักยภำพ 
17.  พัฒนำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เชิงบูรณำกำรที่มีคุณภำพ 
18.  พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย 
19.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 

 และชุมชน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของงำนวิจัย 
 

(6) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  
1. เพ่ือให้อำจำรย์และนักศึกษำได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และพัฒนำควำมร่วมมือ

กับประเทศในภูมิภำค 
2. เพ่ือผลิตก ำลังคนด้ำนสังคมศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 

ตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
3. เ พ่ือบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน/ประชำชนในชุมชนและสังคมให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ 
4. ปลูกฝังค่ำนิยมให้นักศึกษำและชุมชนในกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพ่ือวิจัยและพัฒนำรวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 

(1) โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 กองกลำง  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 กองคลัง                   กลุ่มบัณฑิตศึกษำ* 

 กองนโยบำยและแผน 

 กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 
 กองพัฒนำนักศึกษำ 

 กองวิเทศสัมพันธ์* 

 กองประชำสัมพันธ์*  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 

 กองศิลปวัฒนธรรม* 

 ส ำนักประกันคุณภำพ* 

 ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู*้  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 

 สถำนีวิทยุสำธำรณะ 
   เพื่อกำรศึกษำ มทร. 
   พระนคร FM 90.75 MHz*  ส ำนักงำนคณบดี  ส ำนักงำนคณบดี 

 
 

* จัดตั้งเป็นกำรภำยใน  ส ำนักงำนคณบดี 
 
 

กฎกระทรวง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2549 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ณ วันท่ี 3 ตุลำคม 2550 
(2) อัตรำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีบุคลำกรรวม 1,233 คน* แยกเป็นประเภทดังนี้ 
 ข้ำรำชกำร จ ำนวน  462 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 365 คน (79.00%)         

สำยสนับสนุน 97 คน (20.99%) 
 พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 429 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 165 คน (38.46%) 

 สำยสนับสนุน 264 คน (61.54%) 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบียน 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์

คณะศิลปศำสตร ์คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

คณะบริหำรธุรกิจ คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบ* 

สภำวชิำกำร 
สภำคณำจำรยแ์ละขำ้รำชกำร 

สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ศูนย์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและโรงแรม* ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ* 

ศูนย์ภำษำ* 
ศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด* 

ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้* 
ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ (UBI)* 
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 พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 36 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 5 คน (13.89%)       
สำยสนับสนุน 31 คน (86.11%) 

 ลูกจ้ำงประจ ำ สำยสนับสนุน จ ำนวน 67 คน  
 ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 239 คน ประกอบด้วย สำยวิชำกำร 15 คน (6.28%)        

สำยสนับสนุน 224 คน (93.72%) 
* ข้อมูลจำกระบบบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ณ กันยำยน 2557 

(3) งบประมำณ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้รับกำรจัด
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,219,012,900 บำท จ ำแนกเป็น งบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน 941,876,400 บำท 
(77.27%) และงบประมำณรำยได้ จ ำนวน 277,136,500 บำท (22.73%) แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม
ประเภทงบในแผนภำพ ดังนี้ 
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1.3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงำน และผลผลิตที่จะน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ 
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
        
       ยุทธศำสตร์ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

                        ควำมเชื่อมโยงระดับหน่วยงำน 
        เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรกระทรวง 

         เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรหน่วยงำน 

         กลยุทธ์ 
        หน่วยงำน 

ที่ 1 : ยุทธศำสตร์เร่งรัดกำรพัฒนำประเทศ และเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
แผนงำน :  
กำรรองรับกำรเข้ำสู่ 
ประชำคมอำเซียน 

1. นักเรียน นักศึกษำ ครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ มีส่วนร่วม 
ในกำรเสริมสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์ และ 
พัฒนำควำมร่วมมือ 
กับประเทศในภูมิภำค 

1. เพ่ือให้อำจำรย์ 
และนักศึกษำได้รับ 
กำรเสริมสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์  
และพัฒนำควำมร่วมมือ 
กับประเทศในภูมิภำค 

1. พัฒนำหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำรของประเทศ 
มีมำตรฐำน และเป็นที่ 
ยอมรับในระดับอำเซียน 
และนำนำชำติ 
2. พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำรเฉพำะทำง 

ที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรศึกษำคุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต และควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 
แผนงำน : ขยำยโอกำส 
และพัฒนำกำรศึกษำ 

2. ก ำลังคนระดับกลำง 
และระดับสูง มีคุณภำพ 
มำตรฐำน สำมำรถ 
แข่งขันได้ในระดับสำกล 

1. เพ่ือผลิตก ำลังคน 
ด้ำนสังคมศำสตร์  
และด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ทีม่ีคุณภำพตำม 
ควำมต้องกำร 
ของประเทศ 

1. พัฒนำหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำรของประเทศ 
มีมำตรฐำน และเป็นที่ 
ยอมรับในระดับอำเซียน 
และนำนำชำติ 
2. สร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือระหว่ำง 
สถำบันอุดมศึกษำ 
และภำคอุตสำหกรรม 
เพ่ือรองรับกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนแบบ 
บูรณำกำรกำรท ำงำน 
3. พัฒนำระบบ 
สนับสนุนจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กระบวนกำรเรียนรู้ 
4. พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำรเฉพำะทำง 
5. สร้ำงบัณฑิตที่มี 
ศักยภำพและมี 
คุณลักษณะตรงตำม 
ควำมต้องกำรของสังคม 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 8 

 
       ยุทธศำสตร์ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

                        ควำมเชื่อมโยงระดับหน่วยงำน 
        เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรกระทรวง 

         เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรหน่วยงำน 

         กลยุทธ์ 
        หน่วยงำน 

   6. พัฒนำอำจำรย์ 
7. พัฒนำกำรบริหำร 
จัดกำรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 
8. กำรบริหำรจัดกำร 
โดยใช้กลยุทธ์กำรเงิน 
9. พัฒนำบุคลำกร 
10. สร้ำงวัฒนธรรม 
องค์กรเชิงคุณภำพ 

3. ประชำชนได้รับ 
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตที่มีมำตรฐำน 
คุณภำพ 

1. เพ่ือบริกำรวิชำกำร 
แก่หน่วยงำน/ประชำชน 
ในชุมชนและสังคมให้มี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน 
กำรพัฒนำตนเอง เพ่ือ 
เพ่ิมศักยภำพในกำร 
แข่งขันของประเทศ 

11. พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ของกำรให้บริกำร 
วิชำกำรโดยกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำร 
เรียนกำรสอน/กำรวิจัย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ชุมชน 
12. พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ของกำรให้บริกำรเพื่อหำ 
รำยได้แก่มหำวิทยำลัย 
13. พัฒนำระบบบริหำร 
งำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือ 
สร้ำงศักยภำพในกำร 
ให้บริกำรวิชำกำร 
14. สร้ำงเครือข่ำยควำม 
ร่วมมือด้ำนกำรบริกำร 
วิชำกำรระหว่ำงหน่วย 
งำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และชุมชน 

แผนงำน : อนุรักษ์ 
ส่งเสริมและพัฒนำ 
ศำสนำ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4. ประชำชนได้รับ 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
มีควำมตระหนัก 
ร่วมอนุรักษ์และท ำนุ 
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ปลูกฝังค่ำนิยมให้ 
นักศึกษำและชุมชน 
ในกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

15. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และรักษำสิ่งแวดล้อม 
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       ยุทธศำสตร์ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

                        ควำมเชื่อมโยงระดับหน่วยงำน 
        เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรกระทรวง 

         เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรหน่วยงำน 

         กลยุทธ์ 
        หน่วยงำน 

ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
แผนงำน : ส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรวิจัย 

5. มีผลงำนวิจัย และ 
นวัตกรรม ที่ได้รับกำร 
เผยแพร่ น ำไปใช้ 
ประโยชน์หรือต่อยอด 
ในเชิงพำณิชย์ 

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนำ 
รวมทั้งถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้และสร้ำง 
นวัตกรรมที่น ำไปสู่ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมของท้องถิ่น 
และประเทศ 

16. พัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรวิจัยที่มี 
ศักยภำพ 
17. พัฒนำผลงำนวิจัย 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เชิงบูรณำกำรท่ีมี 
คุณภำพ 
18. พัฒนำระบบบริหำร 
งำนวิจัย 
19. สร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรวิจัยระหว่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และชุมชน 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ของงำนวิจัย 
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ควำมเชื่อมโยงแผนงบประมำณกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2557 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนงบประมำณ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง/เป้ำหมำยกำร

ให้บริกำรหน่วยงำน 
ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณ* 

เงินนอก*
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น     954.8764 262.964 
ที่ 1 ยุทธศำสตร์เร่งรัด 
กำรพัฒนำประเทศ และ
เตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน 

  7.5000 - 

แผนงำน : กำรรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

เป้ำหมำยกระทรวง : 
นักเรียน นักศึกษำ ครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีส่วนร่วม
ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภำค 

โครงกำร 
เตรียมควำมพร้อม 
สู่ประชำคมอำเซียน 

7.5000 - 

ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำร 
ศึกษำ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภำพชีวิต และควำม
เท่ำเทียมกันในสังคม 

    921.2858 255.964 

แผนงำน : ขยำยโอกำส
และพัฒนำกำรศึกษำ 
  
  

เป้ำหมำยกระทรวง : 
ก ำลังคนระดบักลำงและ
ระดับสูงมีคุณภำพ 
มำตรฐำน สำมำรถ
แข่งขันได้ในระดบัสำกล 

 917.7858 255.164 

เป้ำหมำยหน่วยงำน  
: เพื่อผลิตก ำลงัคน

ด้ำนสงัคมศำสตร์ที่มี
คุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสงัคมศำสตร ์

194.0473 62.6640 
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แผนงบประมำณ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง/เป้ำหมำย 

กำรให้บริกำรหน่วยงำน 
ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณ* 

เงินนอก*
งบประมำณ 

 

    : เพื่อผลิตก ำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภำพ
ตำมควำมต้องกำรของ
ประเทศ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

718.7385 192.0000 

เป้ำหมำยกระทรวง : 
ประชำชนได้รับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมำตรฐำน 
คุณภำพ 

 5.0000 0.5000 

 เป้ำหมำยหน่วยงำน 
: เพือ่บริกำรวิชำกำรแก่
หน่วยงำน/ประชำชนใน
ชุมชนและสงัคมให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำตนเอง เพื่อ
เพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศ 

ผลงำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

5.0000 0.5000 

แผนงำน : อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และพฒันำ
ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เป้ำหมำยกระทรวง : 
ประชำชนได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มีควำม
ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์
และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.5000 0.8000 

เป้ำหมำยหน่วยงำน 
: ปลูกฝงัค่ำนิยมให้
นักศึกษำและชุมชนใน
กำรอนุรักษ์ท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลงำนท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.5000 0.8000 
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แผนงบประมำณ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง/เป้ำหมำย

กำรให้บริกำรหน่วยงำน 
ผลผลิต/โครงกำร งบประมำณ* 

เงินนอก*
งบประมำณ 

ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรม 

  26.0906 7.0000 

แผนงำน : ส่งเสริมและ
สนับสนนุกำรวิจัย 

เป้ำหมำยกระทรวง :  
มีผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ น ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดใน
เชิงพำณชิย ์

 26.0906 7.0000 

เป้ำหมำยหน่วยงำน : 
เพื่อวิจัยและพัฒนำ
รวมทั้งถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้และสร้ำง
นวัตกรรมน ำไปสู่กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

ผลงำนวิจัยเพื่อ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลย ี

18.5883 3.0000 

 ผลงำนวิจัยเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู ้

7.5023 4.0000 

* เงินงบประมำณ ตำม พ.ร.บ รำยจำ่ยงบประมำณประจ ำป ี

เงินนอกงบประมำณไมร่วมงบกลำงคณะ 13.832140 ล้ำนบำท และงบบริหำรจดักำร 32.168320 ล้ำนบำท 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 
 รายงานการประเมินความคุ้มค่า 

จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 144,289,393 137,636,107.34 186,177,182.67 157,459,869.78 

เงินรายได้ 57,785,040 40,867,482.67 64,168,570 34,623,562.56 
รวม 202,074,433 178,503,590.01 

(88.34%) 
250,345,752.67 192,083,432.34 

(76.72%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.1.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล 

 มิติประสิทธิภาพ 

 1) ต้นทุนต่อหน่วย 
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 355,809,126.85 บาท/ จ านวน

นักศึกษา (FTES) 5,585.62 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 63,700.92 บาท 
 ปีงบประมาณ 2557  มีต้นทุนผลผลิตรวม 381,894,462.81 บาท/ 

จ านวนนักศึกษา (FTES) 5,918.05 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 64,530.46 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวมสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 

เท่ากับ 26,085,335.97 คิดเป็นร้อยละ 7.33 และค่า FTES เพ่ิมขึ้น 242.55 คิดเป็นร้อยละ 4.27 แต่ก็ยัง
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1,838.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 สาเหตุจากค่าใช้จ่าย 
ในงบบุคลากรเพ่ิมขึ้นด้วยการปรับขั้นอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูงขึ้น  

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 

 
2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 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 นักศึกษาคงอยู่ 
จ านวน 4,537 คน (เป้าหมาย 4,170 คน) คิดเป็นร้อยละ 108.80 

 ปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
แผนก าหนด แยกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,231 คน (เป้าหมาย 1,369 คน) คิดเป็นร้อยละ 89.92 
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นักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 1,894 คน (เป้าหมาย 1,465 คน) คิดเป็นร้อยละ 129.28 นักศึกษาคงอยู่ 
จ านวน 4,920 คน (เป้าหมาย 4,372 คน) คิดเป็นร้อยละ 112.53 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้า
ใหมแ่ละนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2556  

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบกับแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมา ตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.09 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2557 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดี ที่คะแนน 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ซึ่งปีงบประมาณ 2557 ได้รับคะแนนลดลง อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากผลการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2556 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ผลผลิต) คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2556 
และตัวบ่งชี้ที่  2.14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิ สิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2556  

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 
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 ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 186,177,182.67 บาท 
เงินรายได้ 64,168,570 บาท รวมเป็น 250,345,752.67 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 
157,623,562.56 บาท เงินรายได้ 34,623,562.56 บาท รวมเป็น 192,083,434.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 
76.72 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 11.62 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ 2556 นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8  

 ปีงบประมาณ 2557 นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8  

ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีเท่ากัน  

มิติประสิทธิผล 

1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ได้งานท า
ตรงสาขา คิดเป็นร้อยละ 93.75 (เป้าหมายร้อยละ 72) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.75 ได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.00 และ
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นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.33 (เป้าหมาย
ร้อยละ 81) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.33 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 มีความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2556  

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” 
มีประสิทธิภาพเมือ่พิจารณาจากจ านวนของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาคงอยู่ 
ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และมีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2556 ในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง 
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผนลดลงร้อยละ 11.62 นอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
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ในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ 2557 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 สูงขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่าย 
ในงบบุคลากรเพ่ิมขึ้นด้วยการปรับขั้นอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูงขึ้น 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสูง
กว่า ท่ีแผนก าหนด ได้แก่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 93.75 
(เป้าหมายร้อยละ 72) นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของบัณฑิต ร้อยละ 87.33 
(เป้าหมายร้อยละ 81) ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 80) ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์” นี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ 
มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพ
ภารกิจ นี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี  ซึ่ งจะเป็นการเพิ่มก าลังคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของประเทศ 
 

__________________________________________ 
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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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 692,536,593.04 548,329,452.87 713,875,060.89 579,975,670.59 

เงินรำยได้ 135,600,740 103,928,176.76 155,941,580 117,675,926.21 
รวม 828,137,333.04 652,257,629.63 

(78.76%) 
869,816,640.89 697,651,596.8 

(80.20%) 
เงินงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
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2.2.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

 มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมำณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 638,379,637.33 บำท/ 

จ ำนวนนักศกึษำ (FTES) 5,706.90 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 111,861.02 บำท 
 ปีงบประมำณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 664,743,615.13 บำท/ 

จ ำนวนนักศึกษำ (FTES) 5,717.57 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 116,263.31 บำท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวมสูงขึ้น 26,363,977.79 บำท 

(ร้อยละ 4.13) และค่ำ FTES มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 548.91 คิดเป็นร้อยละ 10.62 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตลดลง 7,246.39 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เนื่องด้วยเลื่อนระยะเวลำกำรเปิดภำคกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับประชำคมอำเซียน 

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 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 
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 ปีงบประมำณ 2557  มีผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่
แผนก ำหนด แยกเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1,829 คน (เป้ำหมำย 2,459 คน) ร้อยละ 74.38 
นักศึกษำเข้ำใหม่ จ ำนวน 2,543 คน (เป้ำหมำย 2,692 คน) ร้อยละ 94.46 นักศึกษำคงอยู่ จ ำนวน 
8,423 คน (แผน 9,031 คน) ร้อยละ 93.26 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่แผนก ำหนด เนื่องจำกมีนักศึกษำส่วนหนึ่งออกระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 643 คน 
ซึ่งพบว่ำ นักศึกษำที่ตกออกเป็นนักศึกษำชั้นปีที่  1 ร้อยละ 80 จำกนักศึกษำที่ตกออกทั้งหมด  
สำเหตุเนื่องจำกนักศึกษำชั้นปีที่ 1 มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับต่ ำ 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมำณ 2556  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ.

องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับดี ที่คะแนน 4.09 จำกคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมำณ 2557  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ.

องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2556 อยู่ในระดับดี ที่คะแนน 4.06 จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมำณ 2556 และ 2557 ได้รับผลกำรประเมิน 

ตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดีเท่ำกัน ซึ่งปีงบประมำณ 2557 
ได้รับคะแนนลดลง อยู่ ในระดับดี เนื่องจำกผลกำรประเมินของตัวบ่งชี้ที่  2.3 อำจำรย์ ประจ ำ 
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร คะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญำตรี  
ที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ผลผลิต) คะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
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แห่งชำติ คะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 และตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ  
ของนิสิตนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำคะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556  

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 

 ปีงบประมำณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 713,875,060.89 บำท        
เงินรำยได้ 155,941,580 บำท รวมเป็น 869,816,640.89 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผ่นดิน 
579,975,670.59 บำท เงินรำยได้ 117,675,926.21 บำท รวมเป็น 697,651,596.8 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 80.20 ของงบประมำณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จริงต่อค่ำใช้จ่ำย
ตำมแผน เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 1.44 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 
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5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ  

 ปีงบประมำณ 2556  นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 

 ปีงบประมำณ 2557  นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 และ 2556 นักศึกษำมีควำมพึงพอใจใน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดีเท่ำกัน  

มิติประสิทธิผล 

1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 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 

 ปีงบประมำณ 2557 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2556 ได้งำน
ท ำตรงสำขำ ร้อยละ 84.91 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 12.91 
ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 88.33 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่
แผนก ำหนด ร้อยละ 8.33 และนำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต อยู่ในระดับมำก 
คิดเป็นร้อยละ 94.58 (เป้ำหมำยร้อยละ 82) สูงกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด ร้อยละ 12.58 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2557 มีควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด กล่ำวคือได้รับผลลัพธ์สูงกว่ำเป้ำหมำยทีแ่ผนก ำหนดไว้ 

แผนภาพที่ 4 แสดงควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 
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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 ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ ในปีงบประมำณ 2557 
มีจ ำนวนสูงกว่ำปีงบประมำณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.33 ในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ได้รับผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.44 
นอกจำกนี้ยังได้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและนักศึกษำคงอยู่ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนด
เล็กน้อย แต่ต้นทุนรวมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2556 จ ำนวน 
26,363,977.79 คิดเป็นร้อยละ 4.13 ค่ำ FTES มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 548.91 คิดเป็นร้อยละ 10.62 ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 7,246.39 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เนื่องด้วยเลื่อนระยะเวลำ  
กำรเปิดภำคกำรศึกษำให้สอดคล้องกับประชำคมอำเซียน 

 มิติเชิงประสิทธิผล  
ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำในปีงบประมำณ 2557 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำ 
ที่แผนก ำหนดไว้ ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 84.91 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) 
นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 94.58 (เป้ำหมำยร้อยละ 82) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 88.33 
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
พระนคร ในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในอนำคต  จึงขอเสนอว่ำ ควรคงสภำพภำรกิจนี้ไว้ 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสและทำงเลือกให้กับผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำง  
ระดับปริญญำตรี 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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินแผ่นดิน 5,224,014.26 5,224,014.26 5,000,000 4,733,556.44 

เงินรายได้ 562,040.00 683,876.00 957,740 957,740 

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

5,957,740 5,691,296.44 
(95.52%) 

เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.3.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

 มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,968,581.13 บาท/ จ านวน

ผู้รับบริการ 4,920 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 1,416.38 บาท 
 ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,215,566.58 บาท/ จ านวน

ผู้รับบริการ 2,6890 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 2,311.48 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวมลดลง 753,014.55 บาท 

(ร้อยละ 10.81) และจ านวนผู้รับบริการลดลง 2,231 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สูงขึ้น 895.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 สาเหตุจากที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากการจัด
โครงการจะเน้นในเชิงบูรณาการ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายลดลง เน้นคุณภาพของผู้รับบริการมากขึ้น ให้ตรง
กับความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การก าหนดผลิตภัณฑ์ 
การบรรจุภัณฑ์การตลาดและการบริหารจัดการชุมชนในภาพรวม เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด  

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 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) 

 ปีงบประมาณ 2557  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
แผนก าหนด แยกเป็นจ านวนโครงการบริการวิชาการ 49 โครงการ (เป้าหมาย 49 โครงการ) เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้รับบริการวิชาการ จ านวน 2,689 คน (เป้าหมาย 2,320 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 369 คน 
(ร้อยละ 115.91) 

ผลผลิตนี้ ในปี งบประมาณ 2557 มีปริมาณผลผลิตที่ ท า ได้จริ ง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่แผนก าหนด โครงการบริการวิชาการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และจ านวน 
ผู้เข้ารับบริการวิชาการลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบกับแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ  
 ปีงบประมาณ 2556 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.

องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00         
จากคะแนนเต็ม 5 

 ปีงบประมาณ 2557 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00         
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
เท่ากันกับปีงบประมาณ 2556 

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 5,000,000 บาท เงินรายได้ 
957,740 บาท รวมเป็น 5,957,740 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 4,733,556.44 บาท เงินรายได้ 
957,740 บาท รวมเป็น 5,691,296.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.52 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน ลดลงจากร้อยละ 102.11 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 95.52 ในปีงบประมาณ 2556 
หรือลดลงร้อยละ 6.59 

 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 91.55 (แผนร้อยละ 86) สูงกว่าแผนร้อยละ 5.55 

 ปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 91.96 (แผนร้อยละ 87) สูงกว่าแผนร้อยละ 4.96 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวน  
การให้บริการ สูงกว่าแผนเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 0.59 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ 2557 จัดท าโครงการบริการ
วิชาการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ านวน 49 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 6,215,566.58 บาท 
มีผู้รับบริการ 2,689 คน สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 369 คน โดยที่ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.34 

2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 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  

 ปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงานแยกเป็น ผู้รับบริการวิชาการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนดร้อยละ 5.34 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.25 
(เป้าหมายร้อยละ 9) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 84.25 และผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจ 
ต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.74 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.74  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 มีความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่า เป้าหมายที่แผนก าหนด และเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 30 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การด าเนินงานมีโครงการบริการวิชาการที่จัดท าได้ส าเร็จ จ านวน 49 
โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้  มีผู้รับบริการ 2,689 คน ลดลงจากปี 2556 
จ านวน 2,231 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น 895.10 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 63.20 สาเหตุจากที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่สู งขึ้น สืบเนื่องจากการจัดโครงการ  
จะเน้นในเชิงบูรณาการ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายลดลง เน้นคุณภาพของผู้รับบริการมากขึ้น  
ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การบรรจุภัณฑ์
การตลาดและการบริหารจัดการชุมชนในภาพรวม เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.96 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.96 ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการบริการวิชาการแก่สังคม  
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อยู่ในระดับดีมาก และด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผนลดลงจากปีงบประมาณ 2556 

มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่แผน
ก าหนด กล่าวคือ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 5.34 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.25 (เป้าหมายร้อยละ 9) ของโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 84.25 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 
89.74 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.74  แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอกับการน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 3,830,200  3,582,490.03 3,500,000  3,312,602.56 

เงินรายได้ 1,704,800 3,015,836.58 1,306,350 1,160,641.82 
รวม 5,535,000 6,598,326.61 

(119.21%) 
4,806,350 4,473,244.38 

(93.06%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.4.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท/ จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 6,028 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 1,064.29 บาท 
 ปีงบประมาณ 2557  มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 บาท/ จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 6,149 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 669.11 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวมลดลงจากปี พ.ศ. 2556 

จ านวน 2,301,194.17 คิดเป็นร้อยละ 35.87 และมีจ านวนผู้เข้าร่ว มโครงการเพ่ิมขึ้น 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.01 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 395.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.13 สืบเนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยเน้นการน านักศึกษากลุ่มใหญ่ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึก 
ความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนั้นยังเป็นโครงการ 
ที่เน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการด้วย  

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 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) 

 ปีงบประมาณ 2557  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่แผน
ก าหนด แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 50 โครงการ (เป้าหมาย 
50 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6,149 คน (เป้าหมาย 4,763) สูงกว่า
เป้าหมาย 1,386 คน (ร้อยละ 29.09) 

ผลผลิตในปีงบประมาณ 2557 มีการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนด และเพ่ิมข้ึนเมือ่เทียบกับปีงบประมาณ 2556 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2557  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ได้ รับผลการประเมิน 

ตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน 
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4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 3,500,000 บาท เงินรายได้
1,306,350 บาท รวมเป็น 4,806,350 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,312,602.56 บาท เงินรายได้
1,160,641.82 บาท รวมเป็น 4,473,244.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.06 ของงบประมาณที่ได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่าย 
ตามแผนลดลงจากร้อยละ 119.21 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.06 ในปีงบประมาณ 2557
หรือลดลงร้อยละ 26.15 

 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ 2557 จัดท าโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ านวน 50 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 
บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,149 คน (เป้าหมาย 4,763 คน) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 1,386 คน 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.20 
(เป้าหมายร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 2.20 

2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 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 
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มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 93.83 (เป้าหมายร้อยละ 88) สูง
กว่าเป้าหมายร้อยละ 5.83  

 ปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงาน แยกเป็น โครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 50 โครงการ (เป้าหมาย 50 โครงการ) เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนที่ก าหนด เป็นโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 83) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 17 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.20 (เป้าหมายร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2.20  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 มีความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของการด าเนินงาน กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จากจ านวนโครงการเป็นร้อยละ 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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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 า รุงศิลปวัฒนธรรม” 
มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากการจัดท าโครงการศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2557 ได้จ านวน 
50 โครงการ (เป้าหมาย 50 โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,149 คน 
(เป้าหมาย 4,763 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 1,386 คน มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2556 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน(ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 
669.11 บาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 37.13 สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเน้นการน า
นักศึกษากลุ่มใหญ่ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนั้นยังเป็นโครงการที่เน้นการบูรณาการกับ  
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการด้วย ด้านคุณภาพของการด าเนินงาน ได้รับผล  
การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ถึงแม้ว่า
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนลดลง
จากร้อยละ  119.21 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.06 ในปีงบประมาณ 2557 หรือลดลงร้อยละ 26.15 

 มิติเชิงประสิทธิผล 

 ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับคว ามส า เ ร ็จ ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  พบว่า  ในงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 83) และด าเนินการเผยแพร่ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 82)และผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.20 (เป้าหมายร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด  ซึ่งแสดงว่า 
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง
และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจ  
และตระหนั ก ในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย แ ก่นั กศึ กษาและประชาชนทั่ ว ไป 
เป็นการช่วยปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 6,780,900 6,780,900 18,588,300 18,588,300 

เงินรายได้ 5,487,500 5,487,500 5,081,500 5,081,500 

รวม 
12,268,400 12,268,400 

(100%) 
23,669,800 23,669,800 

(100%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.5.3 ผลการด าเนินงาน 

ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 14,944,313.87 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 69 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 216,584.26 บาท 
 ปีงบประมาณ 2557  มีต้นทุนผลผลิตรวม 28,504,568.90 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 95 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 300,048.09 บาท 
ผลผลิ ตนี้ ใ นปี งบประมาณ 255 7  มี ต้ นทุ นผลผลิ ต ร วม เ พ่ิมขึ้ น 

13,560,255.03 บาท และมีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้น 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.68 ส่งผลให้ต้นทุน
ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 83,463.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.54 เนื่องด้วยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 11,807,700 บาท  

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2556  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 16.96 
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 ปีงบประมาณ 2557  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.29 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 13.29 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 จากร้อยละ 86.96 ใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.29 ในปีงบประมาณ 2557 หรือสูงกว่าร้อยละ 13.29 

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปี งบประมาณ 2556 มี ผลการประ เมินตามมาตรฐาน  สกอ . 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปี งบประมาณ 2557 มี ผลการประ เมินตามมาตรฐาน  สกอ . 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดมีาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับปีงบประมาณ 2556 และมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.39 คะแนน 

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 18,588,300 บาท เงินรายได้ 
5,081,500 บาท รวมเป็น 23,669,800 บาท มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดินและเงินรายได้รวม 
23,669,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง 
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ตามเป้าหมายที่แผนก าหนด คือร้อยละ 100 

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผล 

 1) Cost – Effectiveness ในปีงบประมาณ 2557 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.29 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 13.29 มีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2557 จ านวน 28,504,568.90 บาท 
และผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง (เป้าหมาย 55 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมาย 11 เรื่อง มีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 
จ านวน 50 เรื่อง (เป้าหมาย 14 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 36 เรื่อง 

 2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 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 

 ปีงบประมาณ 2557 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง (เป้าหมาย 55 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 11 เรื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 38 เรื่อง (เป้าหมาย 11 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 75 (เป้าหมาย
ร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.00 
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ผลการด าเนินงานผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกตุ ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จากโครงการเป็นร้อยละ 

แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ผลกระทบ (Impact) 
 1) ผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ 
 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 89 
โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 95 โครงการ มีต้นทุนผลผลิตรวม 28,504,568.90 บาท คิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วย 300,048.09 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 38.54 เนื่องจากมีจ านวน
โครงการเพ่ิมขึ้น 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.68 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 83,463.83 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.54 เนื่องด้วยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึน จ านวน 11,807,700 บาท 
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 มิติเชิงประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส า เร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง (เป้าหมาย 55 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 11 เรื่อง  มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 50 เรื่อง (เป้าหมาย 14 เรื่อง) 
สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่งและเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ ในผลผลิตนี้  มีความคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผล  
ให้ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
และประเทศต่อไป 
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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 2556 ปีงบประมาณ 2557 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

เงินงบแผ่นดิน 6,216,300 6,216,300 7,502,300 7,502,300 

เงินรายได้ 3,447,260 3,447,260 3,680,300 3,680,300 
รวม 9,663,560 9,663,560 

(100%) 
11,182,600 11,182,600 

(100%) 
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
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2.6.3 ผลการด าเนินงาน 

 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ต้นทุนต่อหน่วย  
 ปีงบประมาณ 2556  มีต้นทุนผลผลิตรวม 11,803,267.96 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 62 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 190,375.29 บาท 
 ปีงบประมาณ 2557  มีต้นทุนผลผลิตรวม 12,992,379.25 บาท 

ด าเนินการวิจัยจ านวน 57 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 270,674.57 บาท 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจาก 190,375.29 บาท 

ในปีงบประมาณ 2556 เป็น 270,674.57 บาท ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.18  

แผนภาพที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 
 ปีงบประมาณ 2556  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.97 (เป้าหมายร้อยละ 70) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 0.97 

 ปีงบประมาณ 2557  มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.62 (เป้าหมายร้อยละ 75) สูงกว่าเป้าหมายที่แผน
ก าหนดร้อยละ 7.62 
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ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ตามเป้าหมายที่แผนก าหนด จากร้อยละ 70.97 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 82.62 
ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.65  

แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
 ปีงบประมาณ 2556  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปีงบประมาณ 2557  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดมีาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2556 โดยเพ่ิมข้ึน 0.39 คะแนน 

4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 ได้รับเงินงบแผ่นดิน 7,502,300 บาท เงินรายได้ 
3,680,300 บาท รวมเป็น 11,182,600 บาท มีการใช้จ่ายจริงรวม 11,182,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
ร้อยละ 100 เท่ากับปีงบประมาณ 2556  
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แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ในปีงบประมาณ 2557 จัดท าวิจัยได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.62 (เป้าหมายร้อยละ 75) สูงกว่าเป้าหมายที่
แผนก าหนดร้อยละ 7.62 มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 81 เรื่อง 
(เป้าหมาย 45 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง มีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์
ต่อสังคมชุมชน จ านวน 53 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 43 เรื่อง 

2) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 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 

 ปีงบประมาณ 2557 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 81 เรื่อง (เป้าหมาย 45 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 53 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 43 เรื่อง โดยน าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้ร้อยละ 69.00 (เป้าหมายร้อยละ 70) 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.00 

ผลการด าเนินงานผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือได้ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกตุ ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมายผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จากโครงการเป็นร้อยละ 
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แผนภาพที่ 4 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2.6.4 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผนด าเนินการในอนาคต 
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้” ในมิติของ

ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปได้ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้” มี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก การท าวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 57 โครงการ 
จากโครงการวิจัยทั้งหมด 57 โครงการ การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2555 0.39 คะแนน ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น 1,189,111.29 บาท ซึ่งท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 80,299.28 บาท หรือร้อยละ 42.18 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึน 1,286,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.69 
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 มิติเชิงประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส า เร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จ านวน 81 เรื่อง (เป้าหมาย 45 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 53 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่า
เป้าหมาย 43 เรื่อง ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่งและเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้  มีความคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุน
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ / ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ร ว ม ถึ ง 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนได้รั บความรู้ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ งจะน า ไป 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การปฏิบัติภารกิจโดยภาพรวมทั้ง 6 ผลผลิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด พบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ แม้ว่า
ต้นทุนรวมหรือต้นทุนต่อหน่วยในปี 2557 จะเพ่ิมขึ้น เพราะเป็นต้นทุนในการผลิตบัณฑิตและปฏิบัติ
ภารกิจผลผลิตต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แม้
กระนั้น มหาวิทยาลัยก็ยังสามารถด าเนินพันธกิจด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการบริการวิชาการแก่สังคมช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน การสร้างองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้บริบทของโลก
ใหม่ อันเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ในการนี้ จึงขอเสนอแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยในการปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ผลผลิตลง ดังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 
2557 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจใน 6 ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนดังนี้ 

1) ลดจ านวนนักศึกษาออกระหว่างปี โดยด าเนินการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม การจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 

 - การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เช่น การเรียนปรับพ้ืนฐาน การสอน
เสริม รุ่นพี่ติวรุ่นน้องหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 - ใช้สื่อ E-learning และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 - ใช้กระบวนการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม เช่น วัดผลหลายๆ ครั้ง ตามวิชาที่เรียน 

ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย 
 - มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้รายงานผลการ

แก้ปัญหาให้นักศึกษาต่อสาขาวิชาและคณะ พร้อมทั้งรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
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2) การประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
 2.1) การประหยัดค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน)  
  - ส ารวจหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐานทุกหน่วยงานในสังกัด ปิดหมายเลขที่ไม่มีการใช้งาน  
  - ก าหนดมาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
  - ปรับปรุงระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบสื่อสัญญาณดิจิตอล

ความเร็วสูงแบบรวมศูนย์และเชื่อมระบบฯ มายังศูนย์กลางโดยผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการท างานเสมือนเป็นระบบเดียวกัน 

 2.2) การประหยัดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 
  - ตามมติ ครม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวียนให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดและก ากับติดตามโดยหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ ศธ 0581.14/912 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556  
  - มหาวิทยาลัยมีแนวทางติดตั้งมิเตอร์ไฟแยกรายหน่วยงาน 
  - คณะกรรมการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
3) การประหยัดทรัพยากร (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์) 
  - ส ารวจสภาพทรัพย์สินในหน่วยงานที่หมดอายุการใช้งาน หรือเสื่อมสภาพและท าการ

จ าหน่ายออกจากระบบ 
  - ในการซื้อทรัพย์สินเพ่ิมเติม ต้องค านึงถึงการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย 
  - ใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ ไม่ผิดจากคุณสมบัติของทรัพย์สินนั้นๆ และ

บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
  - สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมภายในหน่วยงาน 
  - การจ้างเหมาบริการเช่าครุภัณฑ์จากบริษัทเอกชน 
  - การจัดเก็บข้อมูลในการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีเช่าจากบริษัทเอกชน 
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พระนคร. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดส าเนา. 

กองนโยบายและแผน . 2556. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
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พระนคร. กรุงเทพฯ 

กองนโยบายและแผน . 2555. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. กรุงเทพฯ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2552 . การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการ

ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2551 . แนวทางการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ.  กรุงเทพฯ 

ส านักงบประมาณ. 2557. เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 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: กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งใน
กำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑิตมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน พร้อม
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
 

    

   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง 
           กับควำมต้องกำรของประเทศ  

     มีมำตรฐำนและเป็นท่ียอมรับในระดับ 
อำเซียนและนำนำชำติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร
กำรท ำงำน 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำระบบสนับสนุน 
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ         
กระบวนกำรเรียนรู้ 

   กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำควำมเข้มแข็งทำง 
           วิชำกำรเฉพำะทำง 
    กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้ำงบัณฑิตท่ีมีศักยภำพ 
           และมีคุณลักษณะตรงตำม 
           ควำมต้องกำรของสังคม 
    กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 

 
 

 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ  

ตรงสำขำ (ร้อยละ) 
Q : ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง 
     ท่ีมีต่อผู้ส 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) 
 
 
 

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

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

กองนโยบำยและแผน 

Y 
 
 
Y 

Y 
 
 
Y 
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ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 3 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

 
ผลผลิตที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ        

ด้ำนสังคมศำสตร์ 
ผลผลิตที่ 2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ        

ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
               และเทคโนโลยี 
โครงการ โครงกำรเตรียมควำมพร้อม 
            สู่ประชำคมอำเซียน 

 
 

 
T : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
     จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
     ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  
     (ร้อยละ) 
C : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 
     ตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร   
     (บำท) 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล

(Y/N) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรจำก
องค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงและพัฒนำ
อำชีพพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
 

    

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกำร
ให้บริกำรวิชำกำรโดยกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีเกิด
จำกกำรเรียนกำรสอน/กำร
วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกำร
ให้บริกำรเพื่อหำรำยได้แก่
มหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนำระบบบริหำรงำน
บริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง
ศักยภำพในกำรให้บริกำร
วิชำกำร 

ผลผลิตที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : ผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ (ร้อยละ) 
Q : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

วิชำกำรและวิชำชีพ ต่อ
ประโยชน์จำกกำรบริกำร  

     (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/ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 
     ตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร   
     (บำท) 

    
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

กองนโยบำยและแผน Y Y 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์                                                                    ภำคผนวก 5 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู่ 
ของข้อมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล

(Y/N) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษำ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำง
มั่นคงเพื่อสร้ำงคุณค่ำทำง
สังคมและเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและรักษำสิ่งแวดล้อม 

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. 2557 
 

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 4: พัฒนำควำมเข้มแข็งงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีมี
คุณภำพเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยท่ี
มีศักยภำพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์เชิงบูรณำกำรท่ีมี
คุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรวิจัยระหว่ำง
หน่วยงำน ภำครัฐ ภำคเอกชน 
และชุมชน เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของงำนวิจัย  

ผลผลิตที่ 5 ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอด 
              เทคโนโลยี 
ผลผลิตที่ 6 ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำง 
               องค์ควำมรู้ 

 
 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
 
 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
Q : จ ำนวนงำนวิจัย 
     หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชำติ 
     หรือนำนำชำติ (ร้อยละ) 
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 (ร้อยละ) 
T : โครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด (ร้อยละ) 
C : ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร (บำท) 

 
 
 
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 
 
 

กองนโยบำยและแผน 

 
 
 
Y 
 

 
 
 
Y 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

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

หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนสังคมศำสตร์ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : มีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 14 สำขำวิชำ จ ำนวน 4,920 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำวิชำชีพครู (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 174 คน 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสื่อสำรมวลชน 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 64 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ 8 สำขำวิชำ จ ำนวน 3,765 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร ์ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 917 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 83,197,151.23 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 74,262,716.55 

รวม  157,459,869.78 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 26,691,196.5 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 7,932,366.06 

รวม  34,623,562.56 

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 2557 

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 14 สำขำวิชำ จ ำนวน 4,920 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนวชิำชีพครู (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม) 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 174 คน 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสื่อสำรมวลชน 1 สำขำวิชำ จ ำนวน 64 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ 8 สำขำวิชำ จ ำนวน 3,765 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 917 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
จัดกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลยทีี่มีคุณภำพ 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ  

    มีมำตรฐำนและเปน็ที่
ยอมรับในระดับอำเซียน
และนำนำชำต ิ

2. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำบนัอุดมศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรมเพื่อ
รองรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบบูรณำกำร
กำรท ำงำน 

3. พัฒนำระบบสนบัสนนุ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรเรียนรู ้

4. พัฒนำควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรเฉพำะทำง 

5. สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพ
และมีคุณลักษณะตรง
ตำมควำมต้องกำรของ
สังคม 

6. พัฒนำศักยภำพอำจำรย ์
 

   
 
 
 
 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ

ตรงสำขำ 

 
 
 
 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่ได้งำนท ำตรงสำขำ / 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด x  100 

 
 
 
 

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 72 

- ควำมพึงพอใจของนำยจำ้ง  
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

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

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 82 

 

- 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 80 

 ผลผลิต : 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้น
สังคมศำสตร ์

 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
=  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปี

กำรศึกษำ 2556 

 
เป้ำหมำย 
1,367 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่ = นักศึกษำเข้ำใหม่ในปี
กำรศึกษำ 2557 

เป้ำหมำย 
1,465 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่ =  นักศึกษำที่ลงทะเบียน   
เรียนในปีกำรศึกษำ 2557 
ทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
4,372 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

   - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบ 
    กำรศึกษำตำมมำตรฐำน 
    หลักสูตร 

=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ที่
จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร /จ ำนวนผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด  x  100   

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 90 

- 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 
63,500,292.7

บำท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 80 (3) พัฒนำคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบ 
ให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 
จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยำยน 2557 ข้อ 4. 
กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ ปรับปรุงระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคนทุกช่วง
วัยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงกำรประกอบ
อำชีพหลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับ
กระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม ส่งเสริม
อำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำน
ทักษะ ให้มีคุณภำพมำตรฐำนเชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพ มีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒนธรรมสำกล เพื่อกำรเป็น
ส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 
- 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 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 355,809,126.85
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,675.50 (FTES)   คิดเป็นต้นทนุ   
ต่อหน่วย 62,692.12 บำท 

- ปีงบประมำณ 2557 มีต้นทนุผลผลิตรวม 381,894,462.81
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,918.05 (FTES)   คิดเป็นต้นทนุ   
ต่อหน่วย 64,530.46 บำท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนจำก 62,692.12 บำท ใน
ปีงบประมำณ 2556 เป็น 64,530.46 บำท ในปีงบประมำณ 
2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ 2556 

 ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  
ปริมำณผลผลิต เป้ำหมำย ผล ร้อยละ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ 2556 1,399 1,065 76.12 
ปีกำรศึกษำ 2557 1,369 1,231 89.92 

นักศึกษำเข้ำใหม่    
ปีกำรศึกษำ 2556 1,525 1,583 103.80 
ปีกำรศึกษำ 2557 1,465 1,894 129.28 

นักศึกษำคงอยู่    
ปีกำรศึกษำ 2556 4,170 4,537 108.80 
ปีกำรศึกษำ 2557 4,372 4,920 112.53 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
นักศึกษำเข้ำใหม่และนักศึกษำคงอยู่สูงกว่ำเป้ำหมำย เพิ่มขึ้น
จำกปีงบประมำณ 2556  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมคู่มือกำร
ประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 

- ปีงบประมำณ 2556 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับ
ดีมำก ที่คะแนน 4.09 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมำณ 2557 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2556 อยู่ในระดับ
ดี ที่คะแนน 4.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

    ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 ได้รับผลกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี โดยได้รับคะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 
เท่ำกับ 0.03 คะแนน เนื่องจำกผลกำรประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 
2.10 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ลดลง  
หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA)  4/02/58 

 สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ยตำมแผน  - ปีงบประมำณ 2556 ได้รบังบประมำณรำยจำ่ย 144,289,393 บำท 
เงินรำยได้ 57,785,040 บำท รวมเป็น 202,074,433 บำท 
มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบประมำณรำยจ่ำย 137,636,107.34 บำท 
เงินรำยได้ 40,867,482.67 บำท รวมเป็น 178,503,590.01 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 88.34 ของงบประมำณที่ได้รับ 

- ปีงบประมำณ 2557 ได้รับงบประมำณรำยจ่ำย  186,177,182.67 บำท  
เงินรำยได้ 64,168,570 บำท รวมเป็น 250,345,752.67 บำท  
มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบประมำณแผ่นดิน 157,459,869.78 บำท     
เงินรำยได้ 34,623,562.56 บำท รวมเป็น 192,083,432.34 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 76.72 ของงบประมำณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน ลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 11.62 

หมำยเหตุ  งบประมำณที่ได้รับเป็นงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ต่อกระบวนกำรให้บริกำร 
- ปีงบประมำณ 2556 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 

- ปีงบประมำณ 2557 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2556 และ 2557 นักศึกษำมี   
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับดี เท่ำกนั  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (4/02/58) 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้ำหมำย 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555 ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 91.03 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 

- ปีงบประมำณ 2557 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2556 ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 93.75 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้      
งำนท ำตรงสำขำสูงกว่ำเปำ้หมำยที่แผนก ำหนด และเพิ่มข้ึน    
จำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 2.72  

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (4/02/58) 
 - ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555

ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
95.51 (เป้ำหมำยร้อยละ 73) 

- ปีงบประมำณ 2557 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2556
ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
100 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี สงูกว่ำเปำ้หมำย  
และเพิ่มข้ึนจำกปงีบประมำณ 2556 ร้อยละ 4.49  

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (4/02/58) 
 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำรที่มีต่อ

ผลประโยชน์จำกกำรใชบ้ริกำร 
- ปีงบประมำณ 2556 นำยจ้ำงมคีวำมพึงพอใจต่อผลกำร

ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับมำก       
คิดเป็นร้อยละ 84.52 (เป้ำหมำยร้อยละ 81) 

- ปีงบประมำณ 2557 นำยจ้ำงมคีวำมพึงพอใจต่อผลกำร
ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ 2556 อยู่ในระดับมำก       
คิดเป็นร้อยละ 87.33 (เป้ำหมำยร้อยละ 81) 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง   
ต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิตสูงกว่ำเป้ำหมำย และเพิ่มขึ้น 
จำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 2.81 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (4/02/57) 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

  กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน เพิม่ก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อม 
เข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ 

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
     กำรประเมินผลกระทบตอ่สังคม เพิ่มจ ำนวนแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง  
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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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 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำเข้ำใหม่ 
นักศึกษำคงอยู่ ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนสูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่แผนก ำหนด และมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 
2556 ในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้รับผลกำร
ประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีสัดส่วน
ค่ำ ใช้จ่ ำยจริ งต่อค่ำ ใช้จ่ ำยตำมแผนลดลงร้อยละ 11.62 
นอกจำกนี้ยังได้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมำณ 2557 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2556 สูงขึ้น 
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในงบบุคลำกรเพิ่มขึ้นด้วยกำรปรับขั้นอัตรำ
ค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสูงขึ้น 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับ

ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำใน
ปีงบประมำณ 2557 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำ  
ที่แผนก ำหนด ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ 
ร้อยละ 93.75 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อ     
ผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 87.33 (เป้ำหมำยร้อยละ 81) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 100 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร  ในผลผลิต “ผู้ ส ำ เร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนสังคมศำสตร์” นี้มีควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพื่อให้กำร
ปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้มีควำมคุ้มค่ำ เกิดประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลสูงสุดในอนำคต จึงขอเสนอว่ำ ควรคงสภำพ
ภำรกิจ นี้ ไว้  เพื่อเพิ่มโอกำสและทำงเลือกให้กับผู้ส ำ เร็จ
อำชีวศึกษำได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำง
ระดับปริญญำตรี  ซึ่ ง จะ เป็นกำรเพิ่ มก ำลั งคนที่มี ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
และกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประเทศ     
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

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

หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน์  : มีศักยภำพในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 43 สำขำวิชำ จ ำนวน 8,423 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 6 สำขำวิชำ จ ำนวน 861 คน  

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 8 สำขำวิชำ จ ำนวน 1,897 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 817 คน 

4. จัดกำรเรยีนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ  
    (ระบบสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์) 

2 สำขำวิชำ จ ำนวน 813 คน 

5. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 447 คน 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ 13 สำขำวิชำ จ ำนวน 2,495 คน 

7. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 569 คน 

8. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 524 คน 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงท่ีคิดมูลค่าเป็นเงินได้ 

 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน ์ มูลค่า (บาท) 

ผู้รับบริกำรกลุ่มเปำ้หมำย   
กลุ่มสังคม   

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน ์

กลุ่มสังคม เพิ่มก ำลังคนที่มีคุณภำพ และมคีวำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน ตรงกับควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน ได้เพียงพอและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2. ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 400,447,500.93 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 179,528,169.66 

รวม  579,975,670.59 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด ำเนนิกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร) - งบด ำเนนิงำน 90,442,129.64 
งบบุคลำกรเต็มเวลำ - งบบุคลำกร 27,233,796.57 

รวม  117,675,926.21 
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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 2557 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้ำหมำย : 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 ี 43 สำขำวิชำ จ ำนวน 8,423 คน 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 6 สำขำวิชำ จ ำนวน 861 คน  

2. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 8 สำขำวิชำ จ ำนวน 1,897 คน 

3. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 817 คน 

4. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ (ระบบสำรสนเทศ) 2 สำขำวิชำ จ ำนวน 813 คน 

5. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 447 คน 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ 13 สำขำวิชำ จ ำนวน 2,495 คน 

7. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 569 คน 

8. จัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 3 สำขำวิชำ จ ำนวน 524 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
จัดกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลยทีี่มีคุณภำพ 

   

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ  

    มีมำตรฐำนและเปน็ที่
ยอมรับในระดับอำเซียน
และนำนำชำต ิ

2. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำบนัอุดมศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรมเพื่อ
รองรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบบูรณำกำร
กำรท ำงำน 

3. พัฒนำระบบสนบัสนนุ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรเรียนรู ้

4. พัฒนำควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรเฉพำะทำง 

5. สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพ
และมีคุณลักษณะตรง
ตำมควำมต้องกำรของ
สังคม 

6. พัฒนำศักยภำพอำจำรย ์
 

 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำ

ตรงสำขำ 

 
=  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ที่ได้งำนท ำตรงสำขำ / 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด x  100 

 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 72 

- ควำมพึงพอใจของนำยจำ้ง  
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

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

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 82 

 

- 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 80 

 ผลผลิต : 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้น
วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลย ี

 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
=  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปี

กำรศึกษำ 2557 

 
เป้ำหมำย 
2,459 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่ = นักศึกษำเข้ำใหม่ในปี
กำรศึกษำ 2557 

เป้ำหมำย 
2,692 คน 

- จ ำนวนนักศึกษำคงอยู ่ =  นักศึกษำที่ลงทะเบียน   
เรียนในปีกำรศึกษำ 2557 
ทั้งหมด 

เป้ำหมำย 
9,031 คน 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร 

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

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 90 

- 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 ำเนินงำน
งบอุดหนุนและงบรำยจ่ำยอื่น 

เป้ำหมำย 
698,227,740

บำท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 80 (3) พัฒนำคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ของชำติ  จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยำยน 2557 ข้อ 4. 
กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ ปรับปรุงระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคนทุกช่วง
วัยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงกำรประกอบ
อำชีพหลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับ
กระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม ส่งเสริม
อำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำน
ทักษะ ให้มีคุณภำพมำตรฐำนเชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพ มีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒนธรรมสำกล เพื่อกำรเป็น
ส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 
- 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 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 638,379,637.33
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,168.66 (FTES) คิดเป็นต้นทนุ ต่อ
หน่วย 123,509.70 บำท 

- ปีงบประมำณ 2557 มีต้นทนุผลผลิตรวม 664,743,615.13
บำท / จ ำนวนนักศึกษำ 5,717.57 (FTES) คิดเป็นต้นทนุ ต่อ
หน่วย 116,263.31 บำท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจำก 123,509.70 บำท ใน
ปีงบประมำณ 2556 เป็น 116,263.31 บำท ในปงีบประมำณ 
2557 หรือลดลงร้อยละ 5.87 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ 2557 

 ปริมำณผลผลิตที่ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  
ปริมำณผลผลิต เป้ำหมำย ผล ร้อยละ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ 2556 2,123 1,848 87.05 
ปีกำรศึกษำ 2557 2,459 1,829 74.38 

นักศึกษำเข้ำใหม่    
ปีกำรศึกษำ 2556 2,785 2,510 90.13 
ปีกำรศึกษำ 2557 2,692 2,543 94.46 

นักศึกษำคงอยู่    
ปีกำรศึกษำ 2556 8,993 8,425 93.68 
ปีกำรศึกษำ 2557 9,031 8,423 93.26 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ 
สูงกว่ ำเป้ำหมำยที่ แผนก ำหนด ร้อยละ 94.46 สู งกว่ ำ
ปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 4.33 แต่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และนักศึกษำคงอยู่ ปี 2557 ลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 
ร้อยละ 12.67 และ 0.42 ตำมล ำดับ  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมคู่มือกำร
ประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 

- ปีงบประมำณ 2556 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2555 อยู่ในระดับดี 
ที่คะแนน 4.09 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมำณ 2557 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. 
องค์ประกอบกำรผลิตบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2556 อยู่ในระดับดี 
ที่คะแนน 4.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลผลตินี้มีผลกำรประเมนิตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบ
กำรผลิตบัณฑิต ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 อยู่ในระดับดี 
โดยได้รับคะแนนลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 เท่ำกับ 0.03 
คะแนน เนื่องจำกผลกำรประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณภำพ
ของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ลดลง  

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA)  4/02/58 

 สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยจริงต่อค่ำใช้จำ่ยตำมแผน  - 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 

- ปีงบประมำณ 2557 ได้รับงบแผ่นดิน 713,875,060.89 บำท   
เงินรำยได้ 155,941,580 บำท รวมเป็น 869,816,640.89 บำท 
มีกำรใช้จ่ำยจริง จำกงบแผน่ดนิ 579,975,670.59 บำท     
เงินรำยได้ 117,675,926.21 บำท รวมเป็น 697,651,596.8 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 80.20 ของงบประมำณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 1.44 

หมำยเหตุ  งบประมำณที่ได้รับเป็นงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร

ให้บริกำร 
- ปีงบประมำณ 2556 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 

- ปีงบประมำณ 2557 นักศึกษำมคีวำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 
4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 และ 2556 นักศึกษำมี   
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับดี เท่ำกนั 

หมำยเหตุ  ข้อมูลจำกระบบประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (5/02/58) 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวตัถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

- ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555 
ได้งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 88.66 (เป้ำหมำยร้อยละ 71) 

- ปีงบประมำณ 2557 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2556 ได้
งำนท ำตรงสำขำ คิดเป็นร้อยละ 84.91 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมำณ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้      
งำนท ำตรงสำขำสูงกว่ำเป้ำหมำย และลดลงจำกปีงบประมำณ 
2556 ร้อยละ 3.75 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (5/02/58) 
 - ปีงบประมำณ 2556 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2555

ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
96.75 (เป้ำหมำยร้อยละ 76) 

- ปีงบประมำณ 2557 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำ 2556
ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี คิดเปน็ร้อยละ 88.33 
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
ผลผลตินี้ในปีงบประมำณ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำน
ท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี สงูกว่ำเปำ้หมำย    
และลดลงจำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 8.42  

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (5/02/58) 
 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำรที่มีต่อ

ผลประโยชน์จำกกำรใชบ้ริกำร 
- ปีงบประมำณ 2556 นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำร

ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ  2555 อยู่ ในระดับมำก        
คิดเป็นร้อยละ 85.46 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

- ปีงบประมำณ 2557 นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ท ำงำนของบัณฑิตปีกำรศึกษำ  2556 อยู่ ในระดับมำก        
คิดเป็นร้อยละ 94.58 (เป้ำหมำยร้อยละ 82) 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ 2557 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง    
ต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิตสูงกว่ำเป้ำหมำย และสูงขึ้นจำก
ปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 9.12 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (5/02/58) 

ผลกระทบ รายงานผล 

  กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน เพิ่มก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อม 
เข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ 

 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
    กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม เพิ่มจ ำนวนแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง  
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทำงล ำดบัทีส่ ำคัญที่สุดที่มีต่อ
ผลผลติที่ประเมนิควำมคุ้มค่ำนี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทำงดังกล่ำว) 

 ขยำยภำรกิจ 
  ปรับปรุงภำรกิจ 
  คงสภำพภำรกิจ 
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 จ้ำงเหมำเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนำเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดของผลผลิต “ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” มีประสิทธิภำพ เมื่อพิจำรณำ
จำกจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนสูงกว่ำ
ปีงบประมำณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.33 ในด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ได้รับผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบกำร
ผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มี
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.44 นอกจำกนี้
ยังได้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและ
นักศึกษำคงอยู่ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่แผนก ำหนดเล็กน้อย แต่ต้นทุนรวม
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2556 
จ ำนวน 26,363,977.79 คิดเป็นร้อยละ 4.13 ค่ำ FTES มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 
548.91 คิดเป็นร้อยละ 10.62 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
7,246.39 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เนื่องด้วยเลื่อนระยะเวลำกำรเปิด
ภำคกำรศึกษำให้สอดคล้องกับประชำคมอำเซียน 

มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย พบว่ำในปีงบประมำณ 2557 มีผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงกว่ำที่แผนก ำหนดไว้ ได้แก่ จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้งำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 84.91 (เป้ำหมำยร้อยละ 72) 
นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรท ำงำนของบัณฑิต ร้อยละ 94.58 
(เป้ำหมำยร้อยละ 82) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 88.33 (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
ซึ่งแสดงว่ำ กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
พระนคร ในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
ภำรกิจในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
ในอนำคต จึงขอเสนอว่ำ ควรคงสภำพภำรกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกำส 
และทำงเลือกให้กับผู้ ส ำ เร็จอำชีวศึกษำได้มี โอกำสในกำรศึกษำ 
ต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำตรี ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมก ำลังคน 
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
และกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

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 49 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  
- ผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

และสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

กลุ่มสังคม - ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชพีมีความพึงพอใจต่อประโยชนจ์ากการบริการ  
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2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง 

 ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 4,733,556.44 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 976,640 
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 2557 

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 49 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการจากองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
 

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาความเข้มแข็งของ

การให้บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียน การสอน/การวิจัย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน 

     2. พัฒนาความเข้มแข็งของ
การให้บริการเพื่อหา
รายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ 

 
 

 
- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน ์

 
=  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการที่น า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  / 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 
เป้าหมาย 

= ร้อยละ  86 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

      3. พัฒนาระบบ
บริหารงานวชิาการ 
เพื่อสร้างศักยภาพใน
การให้บริการวิชาการ 

      4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
ด้านการบริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน 

ผลผลิต : 
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 80   

 

- โครงการบริการวิชาการที่
ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ป ี

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 9 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมาย 
= 49 โครงการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

=  ผลรวมของ ค่าร้อยละของ
ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ ที่มีต่อ
กระบวนการให้บริการทุก
คน / จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 87 

- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 94 

- ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอืน่ 

เป้าหมาย 
=5,982,240 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่น ในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 4. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน 
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา กระจายอ านาจในการจัดการศึกษา พัฒนาคนทุก
ช่วงวัยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยง 
การประกอบอาชีพหลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้ เชื่อมโยง 
กับภูมิสังคม ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อสร้างแรงงานทักษะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเชื่อมโยง 
กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
ที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุน 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน 
และวัฒนธรรมสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555 -2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สั งคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา 
มีระเบียบวินัย จิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่า 
ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในอนาคต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี       
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง 
ที่ เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แก่สั งคม ท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย - ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,968,581.13 
บาท / จ านวนผู้รับบริการ 4,920 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
1,416.68 บาท 
- ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,215,566.58 

บาท / จ านวนผู้รับบริการ 2,689 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
2,311.48 บาท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,416.68 บาท         
ในปีงบประมาณ 2556 เป็น 2,311.48 บาท ในปงีบประมาณ 
2557 เพิ่มขึ้น 895.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2557 

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

2556 3,232 4,920 
2557 2,320 2,689 

 (รวมจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก) 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย
(โครงการ) 

ผล 
(โครงการ) 

2556 61 63 
2557 49 49 

 (รวมจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก) 

ผลผลตินี้ในปีงบประมาณ 2557 จัดท าโครงการได้สูงกวา่
เป้าหมาย และมจี านวนผู้เข้ารับบริการ สูงกว่าเป้าหมาย 
แต่มีจ านวนลดลงจากปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ปีการศึกษา 2555 
อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00 คะแนน จากคะแนน  เต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556 
อยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนน 5.00 คะแนน จากคะแนน  เต็ม 5 
ผลผลตินี้มีผลการประเมนิตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ
การบริการทางวชิาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 อยู่ใน
ระดับดีมาก เท่ากบัปีงบประมาณ 2556  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)  5/02/58 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบแผ่นดิน 5,500,000 บาท    
เ งิ น ร าย ไ ด้  562,040 บ าท  รวมป็ น  6 ,062,040 บ าท          
มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน  5,224,014.26 บาท       
เงินรายได้ 683,876 บาท รวมเป็น 5,907,890.26 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของงบประมาณที่ได้รับ 

- ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบแผ่นดิน 5,000,000 บาท    
เ งิ น ร า ย ไ ด้  957,740 บ าท  ร ว มป็ น  5,957,740 บ า ท          
มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 4,733,556.44 บาท       
เงินรายได้ 957,740 บาท รวมเป็น 5,691,296.44 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 95.52 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ ายจริ งต่อค่าใช้จ่ ายตามแผน 
ลดลงจากร้อยละ 102.11 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 95.52  
ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 

หมายเหตุ  งบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงรายการ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 

- ปีการศึกษา 2556 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.55 (เป้าหมายร้อยละ 86) 
สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 5.55 

- ปีการศึกษา 2557 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.96 (เป้าหมายร้อยละ 87) 
สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 4.96 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการให้บริการ สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด   
และลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 0.59 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปีงบประมาณ 2557 จัดท าโครงการบริการวิชาการได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ จ านวน 49 โครงการ ใช้ต้นทุนผลผลิตรวม 
6,215,566.58 บาท มีผู้เข้ารับบริการ 2,689 คน ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด จ านวน 369 คน โดยที่ผู้รับบริการ  
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86)      
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.34 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

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

- ปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
คิดเป็นร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 5.34 

 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์สู งกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด แต่ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2556 

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

- ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 93.25 (เป้าหมายร้อยละ 9) สูงกว่าเปา้หมายร้อยละ 84.25 

 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีโครงการบริการวิชาการ   
ที่ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี        
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2556 ร้อยละ 65.27 

 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อ
ผลประโยชน์จากการใชบ้ริการ 

- ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มีความพงึพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเปน็ร้อยละ 89.53 
(เป้าหมายร้อยละ 79) สูงกวา่เปา้หมายร้อยละ 10.53 

- ปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.74 
(เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกวา่เปา้หมายร้อยละ 9.74 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ผู้ รับบริการวิชาการ 
และวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด แต่ลดลงจากปีงบประมาณ 2556   
ร้อยละ 0.79 
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ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง 
ให้มีศักยภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม  
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
ข้อเสนอแนะ 

(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  
ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ใหแ้สดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ้างเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชน 
 อื่นๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต 

“ผลงานการให้บริการวิชาการ” มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
จาก การด าเนินงานมีโครงการบริการวิชาการที่จัดท าได้ส าเร็จ 
จ านวน 49 โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ 
มีผู้รับบริการ 2,689 คน ลดลงจากปี 2556 จ านวน 2,231 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.35 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น 
895.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 สาเหตุจากที่มีต้นทุนต่อ
หน่วยที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากการจัดโครงการจะเน้นในเชิงบูรณา
การ โดยก าหนดกลุ่ม เป้าหมายลดลง เน้นคุณภาพของ
ผู้รับบริการมากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การบรรจุ
ภัณฑ์การตลาดและการบริหารจัดการชุมชนในภาพรวม เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.96 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 
4.96 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้รับผลการประเมินตาม
มาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่
ในระดับดีมาก และด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มีสัดส่วนค่า ใช้จ่ ายจริ งต่อค่า ใช้จ่ ายตามแผน ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2556 
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  

ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 86) 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด ร้อยละ 5.34 จ านวน
โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.25 (เป้าหมายร้อยละ 9) 
ของโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 84.25 
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ 
คิดเป็นร้อยละ 89.74 (เป้าหมายร้อยละ 80) สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 9.74 แสดงว่า การปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้ 
มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ 
ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
เพียงพอกับการน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ช่วยเ พ่ิมรายได้ ให้กับตนเอง ครอบครัว  และชุมชน 
เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost –Effectiveness) ได้หรือไม่ 

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

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 50 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 3,312,602.56 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบรายจา่ยอื่น  1,160,641.82 
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 2557 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์)  

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ไดเ้ข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยม       

ในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุกลุม่เป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 

กลุ่มเป้าหมาย  : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน์ : ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 50 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ 
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณคา่
ทางสงัคม และเพิ่มมูลคา่
ทางเศรษฐกิจ 

   

 กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต : 
ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรม    

ที่มีการเผยแพร่ 
ด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
เป้าหมาย 

= ร้อยละ 83 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 90 

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

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 82 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าหมาย 
= 50 โครงการ 

- โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 90 

 - โครงการ/กิจกรรม ที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

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

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 94 

- ค่าใช้จ่ายของการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบ
ด าเนินงาน งบอุดหนนุ 
และงบรายจ่ายอืน่ 

เป้าหมาย 
= 4,806,350 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย 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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 4. การศึกษา 
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กระจาย
อ านาจในการจัดการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงการประกอบอาชีพหลากหลาย
ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้ 
และหลักสูตรให้ เชื่ อมโยงกับภูมิสั งคม ส่ ง เสริมอาชีวศึกษา 
และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานทักษะ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั้ง
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่ อน
บ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย จิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 
ให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ในรูปแบบที่ หลากหลาย  สอดคล้ อ งกับการ เปลี่ ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี        
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะ ทาง 
ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย 
 

- ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 6,415,530.55 บาท / 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6,028 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
1,064.29 บาท 
- ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 บาท / 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6,149 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
669.11 บาท 
ผลผลิตนี้ มีต้นทุนต่อหน่วย เลดลง จาก 1 ,064.29 บาท 
ในปีงบประมาณ 2556 เป็น 669.11 บาท ในปีงบประมาณ 
2557 หรือลดลงร้อยละ 37.13 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกองคลัง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ปรมิาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

2556 4,796 6,028 125.68 
2557 4,763 6,149 108.10 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย
(โครงการ) 

ผล 
(โครงการ) 

2556 47 47 
2557 50 50 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ แผนก าหนด และเพิ่มขึ้ น 
จากปีงบประมาณ 2556  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- ปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลผลิตนี้มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2556 และ 2557
อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)  5/02/58 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - ปีงบประมาณ 2556 ได้รับแผ่นดิน  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 

- ปีงบประมาณ 2557 ได้รับแผ่นดิน  3,500 ,000 บาท          
เงินรายได้ 1,306,350 บาท รวมเป็น 4,806,350 บาท 
มีการใช้จ่ายจริง จากงบแผ่นดิน 3,312,602.56 บาท 
เงินรายได้ 1,160,641.82 บาท รวมเป็น 4,473,244.38 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 93.06 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนลดลง     
จากร้อยละ  119.21  ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.06    
ในปีงบประมาณ 2557 หรือลดลงร้อยละ 26.15 

หมายเหตุ  งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 บาท 
ในการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 50 
โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 6,149 คน สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ แ ผ น ก า หนด  1 , 3 8 6  ค น  โ ด ยผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
เฉลี่ยร้อยละ 92.20 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.20 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18  

- ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 83) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 17  
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 มีโครงการ/
กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2557 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 
 - ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 82) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18 
- ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร ่

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 82) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 18 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 มีโครงการ/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนดเท่ากัน 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

ผลประโยชน์จากการใช้บริการ 
- ปีงบประมาณ 2556 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 
93.83 (เป้าหมายร้อยละ 88) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.83 

- ปีงบประมาณ 2557 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 
92.20 (เป้าหมายร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.20 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนได้ รับความรู้  ความเข้ า ใจและเห็นความส าคัญ 
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม  
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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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 2557 ได้จ านวน 50 โครงการ (เป้าหมาย 50 
โครงการ) เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนก าหนด มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 6,149 คน (เป้าหมาย 4,763 คน) สูงกว่าเป้าหมาย 
1,386 คน มีต้นทุนผลผลิตรวม 4,114,336.38 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2556 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
(ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 669.11 บาท ต่ ากว่า
ปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 37.13 สืบเนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยเน้นการน านักศึกษากลุ่มใหญ่ ศึกษาดูงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึก ความรู้ความ
เข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกัน
นั้นยังเป็นโครงการที่เน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการด้วย ด้านคุณภาพของ
การด าเนินงาน ได้รับผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก 
ถึงแม้ว่าด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนลดลงจากร้อยละ  
119.21 ในปี งบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.06 ใน
ปีงบประมาณ 2557 หรือลดลงร้อยละ 26.15 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า 
ในงบประมาณ 2556 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ แ ผนก า หนด  กล่ า ว คื อ  มี โ ค ร งก า ร / กิ จก ร รม 
ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 83) และด าเนินการเผยแพร่ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  ได้ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 82) 
และผู้ เข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ 
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.20 (เป้าหมาย
ร้อยละ 90) สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด  ซึ่งแสดงว่า  
ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง  
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ข้อเสนอแนะ 
(ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคัญที่สุดที่มีต่อผลผลิต  
ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม 
ในการให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญ 
ของศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
เป็นการช่วยปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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 3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

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 95 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 18,588,300 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 5,081,500 
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 2557 

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 95 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
พัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
- จ านวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร ่

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยที่มีศักยภาพ 
2. พัฒนาผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการที่มีคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจยั 

4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของงานวจิัย 

 
- จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เป้าหมาย 

= 45 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

 เป้าหมาย 
= 10 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ป ี

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 69 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 
- จ านวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เป้าหมาย 

= 57 โครงการ 
- จ านวนโครงการวิจัย 

เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

 เป้าหมาย 
= 57 โครงการ 

- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

=  จ านวนโครงการวิจัยที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด / 
จ านวนโครงการวิจัย 
ที่ด าเนินการทั้งหมด  x  100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 75 

- ค่าใช้จ่ายการวิจัย 
ตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุน  
และงบรายจ่ายอืน่ 

เป้าหมาย 
= 11,182,600 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึ งถึ งประโยชน์ส่ วนรวม และยึดมั่ น ในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 4. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมาณสนับสนนุ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
กระจายอ านาจในการจัดการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงการประกอบ
อาชีพหลากหลายตามแนวโน้มการจ้ า ง งาน ในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
ส่ ง เสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิ ทยาลัยชุมชน 
เพื่อสร้างแรงงานทักษะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเชื่อมโยง 
กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย 
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (1) การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาต ิ รายงานผล 

 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ที่ เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย 
ให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะ
ทางระดับปริญญาตรีเป็นหลัก 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ต้นทุนต่อหน่วย - ปีงบประมาณ 2556 มีต้นทนุผลผลิตรวม 14,944,313.87 
บาท / จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นต้นทนุต่อหน่วย 
216,584.26 บาท 

- ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทนุผลผลิตรวม 28,504,568.90 
บาท / จ านวน 95 โครงการ คิดเป็นต้นทนุต่อหน่วย 
300,048.09 บาท 
ผลผลตินี้มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนจาก 216,584.26 บาท     
ในปีงบประมาณ 2556 เป็น 300,048.09 บาท               
ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.54 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการวิจัยที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 
(แผน ร้อยละ 70) สูงกว่าแผนร้อยละ 16.96 

- ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการวิจัยที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.29 
(แผน ร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 13.29 
ผลผลตินี้มโีครงการวิจยัที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด และเพิ่มข้ึน 
จากร้อยละ 86.96 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 93.29 
ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าปีงบประมาณ 2556 
และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 0.39 คะแนน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 9/02/58 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - 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 

- ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบแผ่นดิน 18,588,300 บาท     
เงินรายได้ 5,081,500 บาท รวมเป็น 23,669,800 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 23,669,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลตินี้ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 มีสัดส่วนคา่ใช้จ่ายจริง 
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากัน คือร้อยละ 100 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปี งบประมาณ 2557  ผลผลิ ตนี้ มี ต้ นทุน ผลผลิ ต รวม 
28,504,568.90 บาท ในการท าวิจัย จ านวน 95 โครงการ    
และมีผลการด าเนินงานสูงกว่า เป้าหมายที่แผนก าหนด 
กล่าวคือ ท าการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 93.29 (เป้าหมายร้อยละ 80) ผลงานวิจัยได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง 
(เป้าหมาย 55 เรื่อง) และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จ านวน 50 เรื่อง 
(เป้าหมาย 14 เร่ือง) 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2556 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 25 เรื่อง      
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2557 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 66 เรื่อง      
(เป้าหมาย 55 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 11 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ       
สูงกว่าเป้าหมาย และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556  

- ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน   
38 เร่ือง (เป้าหมาย 11 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 27 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2557 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน   
50 เร่ือง (เป้าหมาย 14 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน    
สูงกว่าแผน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556  
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.97 (เป้าหมายร้อยละ 52) 
สงูกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.97 

- ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75 (เป้าหมายร้อยละ 70) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.00 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 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  
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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 89 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 95 โครงการ 
มีต้นทุนผลผลิตรวม 28,504,568.90 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
300,048.09 บาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 38.54 
เนื่องจากมีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้น 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.68 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 83,463.83 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.54 เนื่องด้วยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น 
จ านวน 11,807,700 บาท และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมิน
ตามมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก 
ที่คะแนน 5 .00 คะแนน จากคะแนนเต็ม  5 เพิ่มขึ้ นจาก
ปีงบประมาณ 2555 0.39 คะแนน 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ

ความส า เร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย  พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 66 เรื่อง 
(เป้าหมาย 55 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 11 เรื่อง  มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน จ านวน 50 เรื่อง (เป้าหมาย 14 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง 
ซึ่ งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ ง 
และเพื่ อ ให้ การปฏิบัติ ภารกิจ ในผลผลิตนี้  มี ความคุ้ มค่ า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผล 
ให้ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าไปสู่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
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 3.3 แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) ได้หรือไม ่

ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

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 57 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 7,502,300 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

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

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดค่าใช้จ่าย มูลค่า (บาท) 

งบด าเนนิการ (ไม่รวมงบบุคลากร) งบอุดหนุน 3,680,300 
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 2557 

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 57 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร ์ : 
พัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 
- จ านวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร ่

 
 

 
 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยที่มีศักยภาพ 
2. พัฒนาผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการที่มีคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจยั 

4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืด้านการวิจัย
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของงานวจิัย 

 
- จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เป้าหมาย 

= 45 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

 เป้าหมาย 
= 10 เร่ือง 

- จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 
1 ปี 

 เป้าหมาย 
= ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  

และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง     
องค์ความรู ้

 
- จ านวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เป้าหมาย 

= 57 โครงการ 
- จ านวนโครงการวิจัยเปน็ไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 เป้าหมาย 

= 57 โครงการ 
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=  จ านวนโครงการจัยที่

ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด / 
จ านวนโครงการวิจัยที่
ด าเนินการทัง้หมด  x  
100 

เป้าหมาย 
= ร้อยละ 75 

- ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

=  ผลรวมของค่าใช้จ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจ่าย
อื่น 

เป้าหมาย 
= 11,182,600 

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 รวมทั้งปลูกฝั งให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประ โยชน์ ส่ วนรวม และยึ ดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 4. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน จัดสรรงบประมาณสนับสนนุ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
กระจายอ านาจในการจัดการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงการประกอบ
อาชีพหลากหลายตามแนวโน้มการจ้ า ง งาน ในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
ส่ ง เสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อสร้างแรงงานทักษะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเชื่อมโยง 
กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
- 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 2556 มีต้นทุนผลผลิตรวม 11,803,267.96 
บาท/จ านวน  62 โครงการ  คิ ด เป็นต้นทุนต่ อหน่วย 
190,375.29 บาท 

- ปีงบประมาณ 2557 มีต้นทุนผลผลิตรวม 12,992,379.25 
บาท/จ านวน  57 โครงการ  คิ ด เป็นต้นทุนต่ อหน่วย 
270,674.57 บาท 
ผลผลิตนี้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 190,375.29 บาท     
ใ น ปี ง บ ป ร ะม า ณ  2 5 5 6  เ ป็ น  2 70 , 6 74 . 5 7  บ า ท               
ในปีงบประมาณ 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.18 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน - ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
70.97 (แผน ร้อยละ 70) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.97 

- ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
82.62 (แผน ร้อยละ 75) สูงกว่าแผนร้อยละ 7.62 
ผลผลตินี้มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามเปา้หมายที่แผนก าหนด จากร้อยละ 
70.97 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 82.62 ใน
ปีงบประมาณ 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.65 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ปีงบประมาณ 2556 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 

- ปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สกอ.
องค์ประกอบการวิจัย ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน 
สกอ. องค์ประกอบการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ
ปีงบประมาณ 2556 และได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 0.39 คะแนน 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 9/02/58 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยจริงต่อค่าใช้จา่ยตามแผน - 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 

- ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบแผ่นดิน 7,502,300 บาท     
เงินรายได้ 3,680,300 บาท รวมเป็น 11,182,600 บาท         
มีการใช้จ่ายจริงรวม 11,182,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ของงบประมาณที่ได้รับ 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ 100 เท่ากับปีงบประมาณ 2556  

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปี งบประมาณ 2557  ผลผลิ ตนี้ มี ต้ นทุน ผลผลิ ต รวม 
12,992,379.25 บาท ในการท าวิจัย จ านวน 57 โครงการ    
และมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่แผนก าหนด กล่าวคือ 
ท าการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 
82.62 (เป้าหมายร้อยละ 75) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 81 เรื่อง 
(เป้าหมาย 45 เรื่อง) และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จ านวน 53 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

- ปีงบประมาณ 2556 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 27 เรื่อง      
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 17 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2557 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 81 เรื่อง      
(เป้าหมาย 45 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ       
สูงกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด  

- ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน 26 เรื่อง 
(เป้าหมาย 11 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 15 เร่ือง 

- ปีงบประมาณ 2557 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนจ านวน 53 เรื่อง 
(เป้าหมาย 10 เร่ือง) สูงกว่าเป้าหมาย 43 เร่ือง 
ผลผลิตนี้ ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชนสูงกว่าเป้าหมาย และมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75.31 (เป้าหมายร้อยละ 52) 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.31 

- ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.00 (เป้าหมายร้อยละ 70) 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.00 
ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 มีจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี สูงกว่า
เป้าหมายที่แผนก าหนด 

ข้อสังเกต  ปีงบประมาณ 2555 เปลี่ยนหน่วยวัดของเป้าหมาย 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน ประช าชน ได้ รั บ ค ว ามรู้  จ า กการถ่ า ยทอดองค์ ค ว าม รู้ 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม เพิ่มจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถ

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
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 
57 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 57 โครงการ การบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน ร้อยละ 100 และด้านคุณภาพได้รับผลการประเมินตาม
มาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบการวิจัย อยู่ ในระดับดีมาก 
ที่คะแนน 5 .00 คะแนน จากคะแนนเต็ม  5 เพิ่มขึ้ นจาก
ปีงบประมาณ 2555 0.39 คะแนน ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนผลผลติรวม
เพิ่มขึ้น 1,189,111.29 บาท ซึ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 
80,299.28 บาท หรือร้อยละ 42.18 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1,286,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.69 



แบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ  
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ข้อเสนอแนะ 
  (ให้เลือกแนวทางล าดบัทีส่ าคญัที่สุดที่มีต่อผลผลิต

ที่ประเมินความคุ้มคา่นี้) 

ความคิดเห็น 
(ให้แสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกล่าว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล 
   ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ 
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่แผนก าหนด กล่าวคือ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 81 เรื่อง 
(เป้าหมาย 45 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 36 เรื่อง มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน จ านวน 53 เรื่อง (เป้าหมาย 10 เรื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 43 เรื่อง 
ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง 
และเพื่ อ ให้การปฏิบัติภารกิ จ ในผลผลิตนี้  มีความคุ้ มค่ า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ ไว้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผล 
ให้ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะน าไป 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป 

 


