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มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงาน  
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เป้าหมายและปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานที่มีระบบมาตรฐานเพิ่มข้ึน เพ่ิมผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
การบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนามาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2574) โดยมีการน าหลักการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบด้วย Balanced scorecard 
(BSC) เพ่ือการพัฒนาทั้งระบบ 4 มิติ ประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ การ
บริหารจัดการด้านคุณภาพ การบรกิารจัดการด้านเพ่ืมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร
ด้านทรัพยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการให้มีการส่งเสริมที่เป็นระบบมากข้ึน จึง
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ 

  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent 
technology and serves the country 

พันธกิจ (Mission) 
  มหาวิทยาลั ย เฉพาะทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  มุ่ งผลิ ตบัณ ฑิ ต เป็ น 
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
สังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 จึงเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  
การด าเนินงาน การวัดและประเมินผลจาก 61 ดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ครอบคลุม 2 ส่วนส าคัญ คือ 
  1. ยุทธศาสตร์การจัดสรงบประมาณประจ าปี จ านวน 7 ดัชนีชี้วัด 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 54 ดัชนีชีว้ัด 
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สาระส าคัญของยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (2560 -2574) โดยใช้แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ด าเนินการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent 
technology and serves the country 

 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติ  
ตามความถนัดให้เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศ คุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้  ความมี ระเบี ยบวินั ยแห่ งการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิตัล(Digital) 
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  

เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ 
เป็นผู้น า และเป็นคนดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา) 
 
  พันธกิจ (Mission) 
 

  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการ
วิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
  เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,  
Which produces internationally recognized hands-on graduates. 
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  ค่านิยมหลัก (Core Values)  
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ  

Think Creatively, Do Professionally 
 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

An innovative and Technological University for the Land 
 ค าอธิบายเอกลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สมดุลกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 
 
  อัตลักษณ์ (Identity) 
 

บัณฑิตนักปฏิบัติ   ใฝ่รู้    สู้งาน    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 

 

  ค าอธิบายอัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
เฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์
ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

สู้งาน  หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง บัณฑิตที่สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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  สุภาษิตสากล 
ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
Intelligence is the light in the world 

 
 ปรัชญา (Philosophy)  

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
“RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.” 

 
  ปณิธาน (Determination) 
 

R  M  U  T  P 
 

 R  : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
 M  : Mastery  ความเชี่ยวชาญ 
 U  :  Unity  รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

T  : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม  
 
 ค าอธิบายปณิธาน 

Responsibility   หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
Mastery    หมายถึง มีคุณภาพในระดับเป็นที่พ่ึงของสังคม 
Unity     หมายถึง การท างานเป็นทีม  

   Technology    หมายถึง คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม 
                      เพ่ือให้ประโยชน์แก่สังคม 
                    Personal Integrity   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ  
                                                             มีธรรมาภิบาล  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบตาม
หลักการบริหาร PDSA- Plan (P) Do (D) Check (C) และ Action (A) ในแต่ละรอบปี งบประมาณ  
มีการวางแผน การปฏิบัติราชการ การติดตาม การประเมินผล การรายงานผล และการปรับปรุง  
โดยมีแผนกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามหลักวิวัฒนาการ (Evolutions) 
โดยมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยยังคงเป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นหลัก  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) ตามหลักการบริหาร PDSA ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกคน มีส่วนร่วมในการ
บริหาร สามารถเข้าใจและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีระบบและมีประสิทธิภาพร่วมกัน ซึ่งมีการ
เชื่อมโยงระบบไตรศาสตร์คุณภาพ (Quality trilogy) ส าหรับการถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี โดยมีการประเมินผลและรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนา
กระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 

 
ภาพที่ 1.1  การบริหารยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และดัชนีชี้วัดความส าเร็จขั้นต้น 

 
จากภาพที่ 1.1 แสดงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านพร้อมกับ 19 เป้าประสงค์ ในแต่ละมิติตาม Balanced 
scorecard (BSC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ 

1. คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา 

2. ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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3. หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ 
 1. นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
 1. มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก  
  2. ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
 3. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 4. พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
 5. ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
3. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 

มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
4. มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่ม

ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 1.2 ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพ  

 

จากภาพที่  1.2 แสดงองค์ประกอบของระบบคุณภาพ 3 ส่วน ประกอบด้วย Suppliers  
Processor และ Customers ซึ่งแต่ละส่วนสัมพันธ์กับ Quality Plan (QP) Quality Control (QC) 
และ Quality Improvement (QI) เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพตามหลักไตรศาสตร์คุณภาพ (Triple role) 

 

 
ภาพที่ 1.3 Kano Model โมเดลคุณภาพ 

จากภาพที่ 1.3 โมเดลด้านคุณภาพของ Kano (Kano Model) มหาวิทยาลัยได้น าหลักการนี้มา
ประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการ การปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงและรักษาคุณภาพการเรียนการสอน 
งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการด าเนินการทุกกระบวนการเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
และมีการปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
เพ่ือให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยังคงสร้างคุณภาพของบัณฑิตต่อไป 
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ภาพที่ 1.4 ระบบวงล้อคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

 
ภาพที่ 1.5  แผนภาพ P-D-C-A  RMUTP Standard ที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน

มาโดยตลอด  
 

ส าหรับการพัฒนาบัณฑิตให้ประสบผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้มีระเบียบวินัยสูง และการบริการจัดการมหาวิทยาลัยตาม หลักการ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

- 10 - 

Balanced scorecard (BSC) ตามหลักการไตรศาสตร์  KANO model โดยที่พัฒนาอย่างเป็นระบบด้วย 
PDSA เพ่ือส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

 
 การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีการพัฒนาแผนคุณภาพ (Quality 
plan) การควบคุมคุณภาพ (Quality control) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) เพ่ือให้
ได้ผลงานตามเป้าหมาย ที่มีแนวทางปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ 

1. ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ มีเทคนิคการให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการลงมือปฏิบัติจริง  

2. พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน จากการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มคีุณภาพ  

3. ห้องเรียนทันสมัย ได้แก่ Digital class room  
4. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และผลส าเร็จจากการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นได้รับผลกระทบที่ดีขึ้น (impact) ระดับความ 

พึงพอใจที่สูงขึ้นของหน่วยงานบังคับบัญชา ได้แก่  ส านักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงของสถาน
ประกอบการ และรวมถึงผู้ใช้บัณฑิตด้านการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของส านักงบประมาณ ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณถัดไปเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญในการบรรลุตามแผนฯ ประกอบด้วย  

1. จ านวนผู้สมัครเรียนและผู้รับบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย มีจ านวนเป็นไปตามแผน 
อย่างมีคุณภาพ 

2. นักศึกษาคงอยู่มากกว่าปีที่ผ่านมา 
3. บัณฑิตจบตามแผนมากกว่าปีที่ผ่านมา 
4.  บัณฑิตมีงานท าในหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี 
5.  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าปีที่ผ่านมา 
6.  ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน 
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ส่วนที่ 2 
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 2 

การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการก าหนดและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีความสอดคล้องภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและ
พัฒนา ยุทธศาสาตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  ผ่านการท าความตกลงระหว่าง
หน่วยงานส าหรับการก าหนดค่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายในแต่ละรายดัชนีชี้วัด  
ของการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลจากการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ได้แก่  

1. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตจบตามแผนมากกว่าปีที่ผ่านมา 

 2. เพ่ือให้บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี มากกว่าปีที่ผ่านมา 

 3. เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าปีที่ผ่านมา  

รวมทั้งเน้นการพัฒนาทางวิชาการและบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 นอกจากนี้ จากภาพที่ 2.2 มหาวิทยาลัยได้ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและได้มีการ
ก าหนดระบบการปฏิบัติราชการให้เป็นมาตรฐาน การปรับปรุงกระบวนการท างาน การติดตามงาน 
และการรายงานผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้ทุกหน่วยงานปรับ
วิธีการปฏิบัติราชการ และใช้เป็นแนวทางพัฒนาผลงานตามหลัก PDSA 
 

 
ภาพที่ 2.2  การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผลและรายงานผลตามหลัก 

RMUTP-TQM 
 

 

ภาพที่ 2.3 หลักการ Balance scorecard ในการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

จากภาพที่ 2.3 แสดงระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วย Balanced scorecard (BSC) 
พัฒนาระบบคุณภาพด้วยไตรศาสตร์ (Triple role) เพ่ือให้เกิดผลงานใหม่ที่มีคุณภาพตามหลักของ 
Kano model 
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การบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการให้ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนจะแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ แผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานภายในต้องด าเนินการภายใต้กรอบและดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวัดผลและ
บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ รายละเอียดดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วนที่ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (20 ดัชนีชี้วัด) 

1. จ านวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติที่ตรงกับความต้องการ ทันสมัย  และพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการ มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 

2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ต้องท า Mini Project ในแต่ละปีการศึกษา 
3. จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชา ในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสายสังคมศาสตร์ 
5. จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในด้าน    

อัตลักษณ์  โดยเฉพาะด้านนักปฏิบัติ  ด้านวิจัย  ที่ เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ 

6. จ านวนวิทยาลัย/ศูนย์ ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 
7. ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
8. ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา 
9. จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
10. ร้อยละนักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพเทียบกับสมรรถนะวิชาชีพ 
11. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และได้รับ  ใบประกอบวิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษา 

ที่สมัครเข้ารับการทดสอบ 
12. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 
14. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม        

ต่อนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
15. จ านวนกิจกรรม ความร่วมมือ/ความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ 
16. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
17. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เข้าสอบ

ทัง้หมด 
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18. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 
19. การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
20. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่สอบผ่านสอบเกณฑ์

การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (จ านวน 8 ตัวชี้วัด) 

1. ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า 
2. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 
3. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์ประจ า 
4. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้

ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า 
5. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
6. จ านวนโครงการส่งเสริมงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ 
7. จ านวนชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสถานประกอบการ ที่มีความร่วมมือด้านวิจัย 
8. จ านวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความร่วมมือของ

ชุมชน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม และ/หรือสถานประกอบการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (จ านวน 5 ตัวชี้วัด) 

1. จ านวนการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. เครือข่ายการให้บริการวิชาการ 
5. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(จ านวน 5 ตัวชี้วัด) 

1. จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  
ในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 

2. จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย 
3. ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
4. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ        

หรือนานาชาติ 
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5. จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ/โครงการ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ (จ านวน 16 ตัวชี้วัด) 

1. ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามตัวชี้วัด 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

2. ร้อยละของเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารทรัพย์สิน ต่องบประมาณรายได้ประจ าปี 
3. ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมที่มีการประเมินและน ามาทบทวนทุกปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ตามกระบวนการพัฒนาแผน 

4. ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การบริการการศึกษา 

5. ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 
6. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ

ของบุคลากร 
8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
10. มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ  

โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 
11. ร้อยละของอาจารย์ประจ าของคณะ ที่เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วยงานวิจัย

ภายนอก 
12. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
13. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร

จัดการและทักษะตามสายงาน 
14. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ 
15. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการน า การจัดการความรู้/การสร้างนวัตกรรม/การพัฒนาระบบงาน  

มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
16. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 

ดัชนีชี้ วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(หลังปรับโอนเปลี่ยนแปลง)  รวมทั้งสิ้น 1,231,860,460 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
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917,531,700 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 314,328,760 บาท พิจารณาการเบิกจ่ายตาม
ด้านยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (จ านวน 2 ดัชนีชี้วัด) 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 85) 
1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
1.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
1.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

1.9.2 งบประมาณรายจ่าย 
1.9.2    งบประมาณรายได้ 

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 
2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
2.6 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
2.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
2.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2.9.1 งบประมาณรายจ่าย 
2.9.2  งบประมาณรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (จ านวน 3 ดัชนีชี้วัด) 
1. ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  

1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและ 
ข้อริเริ่มของรัฐบาล 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2.1 ผลงานวิจัยที่สามารถน าส่งเป็นแนวทางเพ่ือก าหนดนโยบายของรัฐและ/หรือหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ 
2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสะสม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

3.1 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
3.2 โครงการวิจัยที่สามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้แก้ปัญหา 

การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ   
(จ านวน 1 ดัชนีชี้วัด) 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
1.1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
1.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 
1.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

1.7.1 งบประมาณรายจ่าย 
1.7.2 งบประมาณรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(จ านวน 1 ดัชนีชี้วัด) 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี  
1.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
1.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.6 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1.7.1 งบประมาณรายจ่าย 
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1.7.2 งบประมาณเงินรายได้ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และค่าเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงาน ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1  แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่

เป้าหมายการด าเนินงานตามดชันีชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 

รวม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

20 2 
(18 ดัชนีชี้วดัย่อย) 

22 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

16 - 16 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลของ
งานวิจยัและพฒันา 

8 3 
(5 ดัชนชีี้วัดย่อย) 

11 

3. พัฒนาการบริการวิชาการและพฒันาอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 

5 1 
(7 ดัชนชีี้วัดย่อย) 

6 

4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5 1 
(7 ดัชนชีี้วัดย่อย) 

6 

รวม 54 
7 

(37 ดัชนีชี้วัดย่อย) 
61 
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ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 61 ดัชนีชี้วัด จ าแนกเป็น ดัชนี 
ชี้วัดตามแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 54 ดัชนี้ชี้วัดและยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ านวน 7 ดัชนีชี้วัดหลัก (37 ดัชนีชี้วัดย่อย) ซึ่งผลการด าเนินงาน
ตามดัชนีชี้วัดมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/089 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561    
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 
2561) ซึ่งขอให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดฯ  นั้น   

กองนโยบายและแผน ได้ประมวลผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ และจากข้อมูลที่หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวบรวมและประมวลผล จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน
ตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น การด าเนินงานตาม
ดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ จากดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายก าหนดตาม
พันธกิจรวมจ านวน 40 ดัชนีชี้วัดจากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 61 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.57 โดย
จ าแนกเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ค านวณดัชนีชี้วัด ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 35 ดัชนี 
ชี้วัดจาก 54 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.81 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มีดัชนี 
ชี้วัดจ านวน 7 ดัชนีชี้วัด (37 ดัชนีชี้วัดย่อย) ค านวนดัชนีชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย 5 ดัชนีชี้วัดหลัก  
(24  ดั ชนี ชี้ วั ดย่ อย ) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 71 .43  โดยมี ผลการใช้ จ่ าย งบประมาณ รวม ทั้ งสิ้ น 
1,090,352,063.77 บาท (รวมงบกลางและงบบริหารจัดการฯ) จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1,231,860,460 บาท (หลังปรับโอนเปลี่ยนแปลงนับรวมงบกลางและงบบริหารจัดการฯ) คิดเป็น 
ร้อยละ 88.51 สรุปผลการด าเนินงานความส าเร็จตามดัชนีชี้วัด  รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 
ได้รับจัดสรร

(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

เป้าหมาย
(ดัชนชีี้วัด) 

บรรลุ 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
(มิ.ย.60 - พ.ค.61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 
(ดัชนชีี้วัด) 

บรรลุ 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
(ต.ค.60 – ก.ย.61) 

หมายเหตุ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 

1,179,022,650* 1,038,313,126.33** 
ร้อยละ 88.07 

20 10 
ร้อยละ 50 

รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.2 
หน้า 25 - 26 

2 
(18 ดัชนีช้ีวัดย่อย) 

0 
(7 ดัชนีช้ีวัดย่อย) 

ร้อยละ 0 

- รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.4.2 
หน้า 45 - 46 

 
 
 
 
 

ด้านบริหารจัดการ 16 9 
ร้อยละ 56.25 

รายละเอียด  
ดังตารางที่  3.2 
หน้า 29 - 30 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

 
 

* งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรนบัรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 12,504,670 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 34,582,550 บาท   
**เบิกจ่ายจริงนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 4,901,540.09 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 10,950,902.12 บาท
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ได้รับจัดสรร* 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

เป้าหมาย
(ดัชนชีี้วัด) 

บรรลุ 
ผลการด าเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 
(มิ.ย.60 - พ.ค.61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 
(ดัชนชีี้วดั) 

บรรลุ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

(ต.ค.60 – ก.ย.61) 

หมายเหตุ 

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานวิจัยและ
พัฒนา 

41,168,100 41,068,100 
 ร้อยละ 100 

8 6 
ร้อยละ 75 

- รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.2 
หน้าที่ 27 

3 
(5 ดัชนีช้ีวดัย่อย) 

 

3 
(5 ดัชนีช้ีวัดย่อย) 

ร้อยละ 100 
 

-  รายละเอยีด  
ดังตารางที่ 3.4.2 
หน้าที่ 47 

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3. พัฒนาการบริการวิชาการและ

พัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

5,354,210 4,827,623.03** 
ร้อยละ 90.16 

5 5 
ร้อยละ 100 

- รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.2 
หน้าที่ 28 

1 
(6 ดัชนีช้ีวัดย่อย) 

 

1 
(ดัชนีช้ีวัดย่อย 6) 

ร้อยละ 100 

- รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.4.2 

หน้าที่ 48 

ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 6,315,500 6,143,214.41 
ร้อยละ 97.27 

5 5 
ร้อยละ 100 

- รายละเอียด  
ดังตารางที่ 3.2  
หน้าที่ 28 

1 
(7 ดัชนีช้ีวัดย่อย) 

 

1 
(ดัชนช้ีีวัดย่อย 6) 

ร้อยละ 100 
 

- รายละเอียด 
ดังตารางที่ 3.4.2 
หน้าที่ 49 

4. พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

รวม 1,231,860,460* 1,090,352,063.77** 
 ร้อยละ 88.51 

54 35 
ร้อยละ 64.81 

 

 7 
(37 ดัชนีชี้วัดย่อย) 

5   
(ดัชนีชี้วัดย่อย 24)
ร้อยละ 71.43 

 

 

* งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรนบัรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 12,504,670 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 34,582,550 บาท   
**เบิกจ่ายจริงนับรวมงบกลางคณะ จ านวนเงิน 4,901,540.09 บาท งบบริหารจัดการฯ จ านวนเงิน 10,950,902.12 บาท



รายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560) ระหว่าง มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 ค านวณจาก
ดัชนีชี้วัดที่บรรลุดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามพันธกิจ จ านวน 35 ดัชนีชี้วัด จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น
จ านวน 54 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.81  ดังภาพที่ 3.1 และดัชนีชี้วัดที่บรรลุผล เมื่อจ าแนกราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 3.2 ซึ่งผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา พ.ศ.2560)  

 

 
ภาพที่ 3.2 เปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย (5 ยุทธศาสตร์) 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) 
 

1. ด้านการจัดการศึกษา  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
รวม (20 ดัชนีชี้วัด) บรรลุผลส าเร็จจ านวน  10  ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  50.00   

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) 

บรรลุ หมายเหตุ ผู้รายงาน 

1.1 
จ านวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติที่ตรงกับความต้องการ 
ทันสมัยและพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาเซียน/สากล 

หลักสูตร 1 4  
 

สวท. 

1.2 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ตอ้งท า Mini Project ในแต่ละปกีารศึกษา ร้อยละ 70 84.91   สวท. 

1.3 จ านวนหลักสูตร/สาขาวชิาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
หลักสูตร/
สาขาวชิา 

3 1  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) อยู่
ระหว่าง สกอ. พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

สวท. 

1.4 สดัส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ ร้อยละ/คน 69 : 31 59 : 41  เนื่องจากนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีน้อยกว่าเปา้หมายที่ตั้งไว้ สวท. 

1.5 
จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในดา้นอัตลักษณ์โดยเฉพาะด้านนักปฏิบัติดา้นวจิัย 
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

กิจกรรม 9 14  
 
 สวท. 

1.6 จ านวนวิทยาลัย/ศนูย์สง่เสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัย/ศูนย ์ 2 0  ไม่มีการด าเนินงานนี้ (สวพ.สนับสนุนข้อมูล) สวท. 

1.7 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย คะแนน 3.30 3.26  ผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ
คุณภาพดี สวท. 

1.8 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการศึกษา 
ร้อยละความส าเร็จ   

ตามแผน 
79 100   

สวท./
สวส. 

1.9 จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวนหลักสูตร 9 30   สวท. 

1.10 
ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพเทียบกับสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 95 99.52   สวท. 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย         
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ)    
 

1. ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ) :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) 

บรรลุ หมายเหตุ ผู้รายงาน 

1.11 
ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
ต่อจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ 70 35.79  จ านวนผู้เข้าสอบ 95 คน  
จ านวนผู้สอบผา่นเกณฑ์ฯ 34 คน2561 สวท. 

1.12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 85 92.40   กพศ. 
1.13 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ร้อยละ 85 88.23   กพศ. 

1.14 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสคริป
กิจกรรมต่อนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 90 85.80  

นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบทราน
สคริปกิจกรรม 8,786 คน และนศ.
ทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริปกิจกรรม
10,244 คน  

กพศ. 

1.15 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ/ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรม 10 10   กพศ. 

1.16 จ านวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
เร่ือง/
รางวัล 

10 50   
กพศ., 
สวท. 

1.17 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเทียบกับ
ผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 65 27.91  
มีบุคลากรสายวชิาการเขา้สอบจริงจ านวน 
86 คน และบุคลากรสายวิชาการที่สอบผา่น
เกณฑ์จ านวน 24 คน 

สถาบนั
ภาษา 

1.18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 0.15  
ผลต่างของรอ้ยละนศ.ต่างขาติปีการศึกษา 
2559 เทียบกับปี 2560  (0.41-0.26=
0.15) 

สวท. 

1.19 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

หน่วยงาน 9 5  
ได้แก่ ค.สื่อสารฯ (4) ค.บริหาร (2)       
ค. วิทย์ฯ (1) ค.วิศวะฯ (7) ค.สิ่งทอฯ (1) สวท. 

1.20 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 60 24.36  

ข้อมูลนศ.ที่เข้าสอบจริง 3,227 คน 
และนศ.ที่สอบผ่านจ านวน 786 คน 
(สถาบันภาษาไม่มีข้อมูลนศ.ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเพยีงข้อมูลนศ.ที่
เข้าสอบจริงและนศ.ที่สอบผ่านเท่านั้น) 

สถาบนั
ภาษา 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 
 

2. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
รวม (8 ดัชนีชี้วัด) บรรลุจ านวน  6  ดัชนีชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) บรรลุ หมายเหตุ ผู้รายงาน 

2.1 ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า 
จ านวน
งานวิจัย 

9 81   สวพ. 

2.2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด บาทต่อคน 

สายวิทย ์
48,000 บาท 

112,719.86 บาท 
 

(ผลการด าเนินงานภาพรวมไมผ่่าน ) 
สายสังคม (ค.บริหาร+ค.ศิลปศาสตร์) จ านวนอาจารย์
ประจ า 160.5 คน งบประมาณ (ภายใน-ภายนอก) 
สายสังคม 2,797,000บาท 

สวพ. 
สายสังคม 

20,000 บาท 
17,426.79 

บาท  

2.3 
ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 15 57.17   สวพ. 

2.4 
ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 15 4.25  

จ านวนผลงาน 24 ผลงาน/อาจารย์ประจ า 565 คน 
(ไม่นับ ค.วิทย์มี 53 ผลงาน เนื่องจากค.วิทย์ไม่ส่ง
หลักฐานและรายละเอยีดไม่ตรงตามค าอธิบายตัวชีว้ัด 
ตามที่ สวพ.รายงาน) 

สวพ. 

2.5 
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 6 7   สวพ. 

2.6 
จ านวนโครงการส่งเสริมงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักศึกษา 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการ 72 120   สวพ. 

2.7 
จ านวนชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสถานประกอบการที่มี
ความร่วมมือด้านวิจัย 

จ านวน 16 18   สวพ. 

2.8 
จ านวนผลงานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของชุมชน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม และ/หรือสถาน
ประกอบการ 

ผลงาน 12 21  
 
 

สวพ. 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย          
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  :  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

รวม (5 ดัชนีชี้วัด) บรรลุ จ านวน  5  ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) บรรลุ ผู้รายงาน 

3.1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม โครงการ 43 47  สวพ. 
3.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ ล้านบาท 8.2 25.60255  สวพ. 
3.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน/ชุมชน 17 41  สวพ. 
3.4 เครือข่ายการให้บริการวิชาการ เครือข่าย 21 31  สวพ. 
3.5 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวนผูป้ระกอบการ 10 90  สวพ. 

 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
รวม (5 ดัชนีชี้วัด) บรรลุ จ านวน  5  ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) บรรลุ ผู้รายงาน 

4.1 
จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ 

โครงการ 21 37  กศว. 

4.2 จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย จ านวนคน 9 20  กศว. 

4.3 ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ เรื่อง 19 37  กศว. 

4.4 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมท่ีได้รบัรางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ ผลงาน 9 14  กศว. 

4.5 
จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าร/ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

19 28  กศว. 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย          

 5. ด้านการบริหารจัดการ  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมคีุณภาพ 
รวม  (16 ดัชนีชี้วัด) บรรลุ จ านวน 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.25 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) 

บรรลุ หมายเหตุ ผู้รายงาน 

5.1 
ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ตามดัชนีช้ีวัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 62.96  ข้อมูลเฉพาะ 9 คณะ กบ./ 
กนผ. 

5.2 
ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินต่องบประมาณรายได้
ประจ าปี 

ร้อยละ      0.8 1.53  
 
 

กค. 

5.3 
ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมที่มีการประเมินและน ามาทบทวนทุกปี  
ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการพัฒนาแผน 

ร้อยละ 79 90   กนผ. 

5.4 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน-ปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน 

79 100   สวส. 

5.5 ร้อยละความส าเร็จตามแผน-ปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี
ร้อยละความส าเร็จ

ตามแผน 
79 100   

 สวส. 

5.6 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 16.87  
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าสอบจริงจ านวน 83 คนและมี
ผู้สอบผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน 

สถาบัน
ภาษา 

5.7 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ต่อการให้บริการของบุคลากร 

ร้อยละ 76 85.60   กบ. 

5.8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 23.47  อาจารย์วุฒิ ป.เอก จ านวน 130 
คน จากจ านวนอาจารย์ 554 คน กบ. 

5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 26.35  

ศาสตราจารย์ 1 คน, รอง
ศาสตราจารย์ 7 คน , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 138 คน จาก
อาจารย์ 554 คน 

กบ. 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 (54 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย         
 

5. ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(มิ.ย.60 – พ.ค.61) บรรลุ หมายเหตุ ผู้รายงาน 

5.10 
มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มปีระสบการณ์
วิชาชีพ/เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 

คณะ 2 1  

มีข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีาร
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2560 

กบ. 

5.11 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าของคณะที่เข้าไปฝังตัวในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานวิจัยภายนอก 

ร้อยละ 1 0.90  มี 5 รายจาก คณะสื่อสารฯ (1) ค.วิทย์ฯ (3) 
และ ค.วิศวกรรมศาสตร์ (1) สวท./กบ. 

5.12 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 10 10.64   กบ. 

5.13 
ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการสรา้งเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 96.78   กบ. 

5.14 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารของ
มหาวิทยาลยัฯ 

ร้อยละ 75 79   กบ. 

5.15 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการน าการจดัการความรู้/การสร้างนวัตกรรม/
การพัฒนาระบบงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม 3  10   KM/กบ. 

5.16 
ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 75 57.14  อยู่ขั้นตอนการน าร่าง พรบ. มทร. พ.ศ.... 
ประชาสัมพันธ์ใหแ้สดงความคิดเห็นและศึกษา กบ. 
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3.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

จากผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่ายุทธศาสตร์ที่บรรลุค่าเป้าหมายภาพรวม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1, ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 5 มีบางดัชนีชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ในส่วนนี้จะเปรียบเทียบเฉพาะดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุผลเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบและ
อ้างอิงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 กับผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะเห็นว่าดัชนีชี้วัดในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 

2560 มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 20 ดัชนีชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลทั้งสิ้น 13 ดัชนีชี้วัด และในปี
การศึกษา 2560 มีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลทั้งสิ้น 10 ดัชนีชี้วัด ซึ่งมีดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุผล จ านวน 10 ดัชนีชี้วัด ดังภาพ
ที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้ วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2559 – 2560 จะเห็นว่าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีดัชีนีชี้วัด
ที่บรรลุเป้าหมายน้อยกว่าในปีการศึกษา 2559  สามารถอภิปรายผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดที่ไม่ได้บรรลุ
เป้าหมาย ดังตารางที่ 3.3  
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับดัชนี
ชี้วัดเดียวกันในปีการศึกษา 2559 

 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย) 

เปรียบเทียบผล/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

แผน ผล แผน ผล 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนหลักสูตร/
สาขาวิชาในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

3 1 3 1 ผลการด าเนินงานท้ังสองปีไม่บรรลุเป้าหมาย 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.4 สัดส่วนของ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสายสงัคมศาสตร ์

68 : 32 50.24 : 
29.87 

69 : 31 59 : 41 จะเห็นว่าผลการด าเนินงานมีแนวโน้มร้อยละ
ของนศ.สายสังคมเพิ่มมากข้ึน (เพิม่ขึ้น 11.13) ซึ่ง
ในส่วนของนศ.สายวิทย์ เพิ่มขึ้นเพยีง 8.76  

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.6 จ านวนวิทยาลัย/
ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑติ
มหาวิทยาลยัฯ 

1 0 2 0 จะเห็นว่าดัชนีช้ีวัดนี้ ควรไดร้ับการพิจารณา 
ส าหรับผลการด าเนินการ หรือการวางแผนก่อตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑติมหาวิทยาลัย 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.7 ผลการประเมิน
การบริหารหลักสูตรโดยรวมของ
มหาวิทยาลยั 

3.25 3.12 3.30 3.26 ผลการด าเนินงานท้ังสองปีไม่บรรลุเป้าหมาย 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.11 ร้อยละของ
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อ
จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้ารับ
การทดสอบ 

70 97.44 70 35.79 จะเห็นว่าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.14 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ตามเกณฑ์ระบบการวดั 
ทรานสคริปกิจกรรมต่อนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริป
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

80 97.06 90 85.80 จะเห็นว่าดัชนีช้ีวัดนีไ้ม่บรรลเุป้าหมายเนื่องจาก
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นและควรให้ นศ.
กรอกข้อมูในระบบและเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั 

ข้อมูลผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 จาก รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับดัชนี

ชี้วัดเดียวกันในปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 
 

รายละเอียดดัชนีชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย) 

เปรียบเทียบผล/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

แผน ผล แผน ผล 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.17 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการทีส่อบผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 

60 ไม่มี
รายงาน
ผลข้อมลู 

65 27.91 มหาวิทยาลยัควรผลักดันใหม้ีการทดสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาอังกฤษส าหรับบุคลากร
เพิ่มขึ้น 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.18 ร้อยละของ
นักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 

5 -0.29 10 0.15 จะเห็นว่าในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนร้อย
ละของนศ.ต่างชาติเพิ่มขึ้น แต่ผลการ
ด าเนินงานยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่
เพิ่มขึ้นทุกป ี

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.19 การแลกเปลี่ยน
อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

9 18 9 5 ผลการด าเนินงานปี 2560 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้นควรสนับสนุนโดยเฉพาะคณะต่างๆให้มี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนศ. เพื่อพัฒนา
งานด้านการเรียนการสอน หรืองานวิจัย
ระหว่างสถาบัน 

ดัชนีช้ีวัดที่ 1.20 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

60 88.22 60 24.36 ในปี 2559 ผลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย 28.22 แต่ในปี 2560 มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 35.64  

ข้อมูลผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 จาก รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
ซึ่งจะเห็นว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามรายดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  พบว่าจ านวน

ดัชนีชี้วัดควรมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมจริง อาทิ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่างชาติลดลง  
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ นั่นหมายถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่สามารถผ่านการสอบเพ่ือขอรับใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทางได้ รวมทั้งหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิตมืออาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับสัดส่วนของ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอัตราส่วนลดลงจากเดิม และมีสัดส่วนของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
เพ่ิมมากข้ึนจากแผนที่ตั้งไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการผลักดันการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา เพ่ือดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพิ่มมากข้ึน  
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- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา   
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะเห็นว่าภาพรวมการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดในปี

การศึกษา 2559 – 2560 มีดัชนีชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 8 ดัชนีชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีดัชนีชี้วัดบรรลุผลทั้งสิ้น 8 
ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จ 6 ดัชนี 
ชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 ดังภาพที่ 3.4  

 
ภาพที่ 3.4 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
และเมื่อพิจารณารายดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย เทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปี

การศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่าดัชนีชี้วัดบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดที่ 2.2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีการแบ่งย่อยเป็น ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ (นับรวม 1 ดัชนีชี้วัด) ในปีการศึกษา 2560 ได้เพ่ิมค่าเป้าหมาย
จากเดิมในปีการศึกษา 2559 จากด้านวิทยาศาสตร์ 42,000 บาทต่อคน เป็น 48,000 บาทต่อคน และด้าน
สังคมศาสตร์จาก 17,500 บาทต่อคน เป็น 20,000 บาทต่อคนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผล 
การด าเนินงานแล้ว พบว่า ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยกว่า 
ในปีการศึกษา 2559 เป็น  84,643.31 บาทต่อคน ซึ่ งในส่ วนของด้ านสั งคมศาสตร์  ผลด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 ผลที่ได้ต่ ากว่าแผนและผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ดังภาพที่ 3.5 

ซึ่งอนาคตควรที่จะสนับสนุนให้อาจารย์สายสังคมศาสตร์พัฒนางานวิจัยที่ตรงตามสายเพ่ิมมากขึ้น และ
สนับสนุนให้มีการใช้ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน หรือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับสูงต่อไป  
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ภาพที่ 3.5 เปรียบเทียบแผน/ผลการด าเนินงานรายดัชนีชี้วัดที่ 2.2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์

และนักวิจัยทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560  
 
ดัชนีชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า พบว่า ในปีการศึกษา 2560 ได้เพ่ิมค่าเป้าหมายจากเดิมในปีการศึกษา 2559 
จากร้อยละ12 เป็นร้อยละ 15 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแล้ว พบว่า ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา  
2560 น้อยกว่าในปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 ผลงาน ดังภาพที่ 3.6 

 
ภาพที่ 3.6 เปรียบเทียบแผน/ผลการด าเนินงานรายดัชนีชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพย่างมีคุณภาพ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จะเห็นว่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จ

ในปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จจ านวนทั้งสิ้น 5 ดัชนีชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จทั้งสิ้น 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 3.7 



 

- 36 - 
 

 
ภาพที่ 3.7 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะเห็นว่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ในปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จจ านวนทั้งสิ้น 5 ดัชนีชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จทั้งสิ้น 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน ดังภาพ
ที่ 3.8 

 
ภาพที่ 3.8 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
  ตาม แผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ก าร พั ฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  จ ะ เห็ น ว่ าดั ช นี ชี้ วั ด ค วาม ส า เร็ จ  

ในปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 16 ดัชนีชี้วัด ในปีการศึกษา 2559 มีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลทั้งสิ้น
จ านวน 9 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 56.25) และมีดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 7 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 61.11) ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2560 มีดัชนีชี้วัดที่บรรลุผล ทั้งสิ้นจ านวน 9 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 56.25) และมีดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 7 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 61.11) เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 3.9 

 
 ภาพที่  3.9 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559 -2560 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
อย่างมีคุณภาพ 

และเมื่อพิจารณารายดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่  5 ที่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย เทียบกับผลการด าเนินงานในรอบ 
ปีการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีชี้วัดบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย  
และผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ดังนี้  
 ดัชนีชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการ
ส านักตามดัชนีชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ประเมินจากร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวัดจากดัชนีชี้วัดทั้งหมดที่บรรลุผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับจ านวนดัชนีชี้วัดทั้งหมด
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (ไม่นับรวมดัชนีชี้วัด 5.1) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ที่ผ่านมาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายและต่ ากว่าผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลเฉพาะ 9 คณะ (ภาพท่ี 3.10) 
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ภาพที่ 3.10 เปรียบเทียบการบรรลุผลระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จดัชนีชี้วัด 

ที่ 5.1 ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักตาม
ดัชนีชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

 
ดัชนีชี้ วัดที่  5.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ 
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 16.87 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันภาษาไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้ (ภาพที่ 3.11) ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลจะพบว่า 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ให้ผลที่สูงกว่า ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาต่างประเทศและตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติต่อไป  

 
ภาพที่ 3.11 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละ

บุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 



 

- 39 - 
 

ดัชนีชี้วัดที่ 5.8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 -
2560 ที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่
ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังภาพที่ 3.12  

 
ภาพที่ 3.12 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.8 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะเห็นว่าผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าผลิตผลงานวิชาการเพ่ือปรับต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมมากขึ้น ดังภาพที่ 3.13 

 
ภาพที่ 3.13 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.9 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดัชนีชี้วัดที่ 5.10 มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ/เชี่ยวชาญมืออาชีพโดยเพ่ิม

ค่าตอบแทนพิเศษ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 – 2560 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยฯ ควรให้คณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะ มีแผนการรองรับในแต่ละปีส าหรับการรับอาจารย์ใหม่ที่มีประสบการณ์
วิ ชาชีพหรือผู้ เชี่ ยวชาญมาประจ าในคณะ เพ่ื อพั ฒนาด้ านการเรี ยนการสอนที่ ดี ยิ่ งขึ้ น  (ภาพที่  3.14) 
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ภาพที่ 3.14 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.10 มีแผนพัฒนาการ

รับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ/เชี่ยวชาญมืออาชีพโดยเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ  
 

 

 ดัชนีชี้วัดที่ 5.11 ร้อยละของอาจารย์ประจ าของคณะที่เข้าฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วยงานวิจัย
ภายนอก จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 1)  
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่า (ภาพที่ 3.15)  จากการเปรียบเทียบพบว่า มหาวิทยาลัยฯ  
มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าคณะเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม  
ณ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้
มีอาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือเสริมสร้างให้มีองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 3.15 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.11 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าของคณะที่เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วยงานวิจัยภายนอก 
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 ดัชนีชี้วัดที่ 5.16 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ จะเห็นว่า ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ที่ผ่านมานั้น มีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น  
แต่ผลการด าเนินงานยังคงต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ (ภาพที่  3.16) เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ 
โดยประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด อาทิ การจัดประชุมให้
ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ การจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะกรรมการจัดท าร่างฯ ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อร่างฯ 
ดังกล่าว (ประชาพิจารณ์) รวมทั้งการวางระบบการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐเพ่ิมมากข้ึน 

 
ภาพที่ 3.16 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ของดัชนีชี้วัดที่ 5.16 

ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
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3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 ภาพรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่าง ตุลาคม 2560 
– กันยายน 2561 ค านวณจากดัชนีชี้วัดที่บรรลุดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5 ดัชนีชี้วัดหลักจากดัชนี 
ชี้วัดหลักทั้งสิ้นจ านวน 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43  ดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประเด็นยุทธศาสตร ์

การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค่าเป้าหมาย 
บรรลุผลการด าเนินงาน 

(ตุลาคม 2560 – กันยายน 61) 
ดัชนีชี้วัดหลกั ดัชนีชี้วัดย่อย ดัชนีชี้วัดหลกั ดัชนีชี้วัดย่อย 

ด้านจัดการเรียนการสอน 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
2 18 

 
0 

ร้อยละ 0 

 
7 

ร้อยละ 38.89  
ด้านบริหารจัดการ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งมีคณุภาพ 
    

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัย

และพัฒนา 

3 
 

5 
 

3 
ร้อยละ 100 

5 
ร้อยละ 100 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
3. พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
 

7 
 

1 
ร้อยละ 100 

6 
ร้อยละ 85.71 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. พัฒนาการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

1 
 

7 
 

1 
ร้อยละ 100 

6 
ร้อยละ 85.71 

รวม 7 37 5 24 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 64.86 

 
ซึ่งรายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
ค านวณจากดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามพันธกิจจากดัชนีชี้วัดรวมทั้งสิ้นจ านวน 7 ดัชนีชี้ วัดหลัก  
(37 ดัชนีชี้วัดย่อย) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2 
 



 

- 43 - 
 

ตารางท่ี 3.4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย       *งบประมาณเงินรายได้ 54,225,270 บาท รวมงบกลางตามเกณฑ์   
กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา, สวท. = ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     

**ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 

1. ด้านการจัดการศึกษา :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล         

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) บรรลุ หมายเหตุ 

1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัด  
ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 85 44.44   

1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78 93.53  ข้อมูลจาก กพศ.  ณ 30 กันยายน 2561 
1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 87.86  ข้อมูลจาก กพศ. ณ 30 กันยายน 2561 
1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี                                            
ร้อยละ 85 95.84  ข้อมูลจาก กพศ.  ณ 30 กันยายน 2561 

1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,605 1,403  รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ  
ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

1.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 1,755 1,613  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

1.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 5,392 5,442  รวมทุกระดับ ขอ้มูลจาก สวท. 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

1.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90 77.70  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

1.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 66.90  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร** 

- งบประมาณรายจา่ย 
บาท 
บาท 

146,591,690 
86,812,500 

68,720,094.23 
25,084,787.41 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 46.88 
คิดเป็นร้อยละ 28.90 

- งบประมาณเงินรายได*้ บาท 59,779,190 43,635,306.82  คิดเป็นร้อยละ 72.99 
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ตารางท่ี 3.4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย     *งบประมาณเงินรายได้ 152,149,980 บาท รวมงบกลางตามเกณฑ ์
กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา, สวท. = ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

**ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561

1. ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล      

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) บรรลุ หมายเหตุ 

2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัด  
ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละ 85 33.33   

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 78 89.58  ข้อมูลจาก กพศ. ณ 30 กันยายน 2561 
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 88.38  ข้อมูลจาก กพศ. ณ 30 กันยายน 2561 
2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี                                            
ร้อยละ 85 91.70  ข้อมูลจาก กพศ. ณ 30 กันยายน 2561 

2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,859 1,838  รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ  
ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 2,580 2,183  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2.6 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 8,230 7,804  รวมทุกระดับ ขอ้มูลจาก สวท. 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2.7 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90 50.89  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 33.43  ข้อมูลจาก สวท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร** 

- งบประมาณรายจา่ย 
บาท 
บาท 

431,777,480 
238,064,200 

284,109,575.32 
149,272,027.56 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 65.80 
คิดเป็นร้อยละ 62.70 

- งบประมาณเงินรายได*้ บาท 193,713,280 134,837,547.76  คิดเป็นร้อยละ 69.61 
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ตารางท่ี 3.4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                
 
 
 
 
 

2. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา    

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) บรรลุ หมายเหตุ 

1 
ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 

ร้อยละ 85 100   

1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์
เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล 

โครงการ 
4 (งบรายจา่ย) 

3 (งบเงินรายได้) 
4 (งบรายจา่ย) 

3 (งบเงินรายได)้   

2 ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่งคง และคุณภาพชีวิต 
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ร้อยละ 85 100   

2.1 ผลงานวิจัยที่สามารถน าส่งเปน็แนวทางเพื่อก าหนดนโยบายของรัฐ
และ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ 

ร้อยละ 70 96   

2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 86.84   
3 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดโครงการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ร้อยละ 85 100   

3.1 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50 85.42   
3.2 โครงการวิจัยที่สามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือ

น าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 50 76.47   
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ตารางท่ี 3.4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย          
*ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการเรง่รัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 4/2561

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ      

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) บรรลุ หมายเหตุ 

1. 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัด ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 85.71   

1.1 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 86 95.38   

1.2 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชนจ์ากการ
บริการ 

ร้อยละ 85 92.95   

1.3 
โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 15 27.27   

1.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

33 (งบรายจ่าย) 
2 (เงินรายได)้ 

33 
2   

1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 93.75   
1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 96.00   
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร* 

- งบประมาณรายจา่ย 
บาท 
บาท 

5,354,210 
5,000,000 

4,827,623.03 
4,430,955.43 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 90.16 
คิดเป็นร้อยละ 88.62 

- งบประมาณรายได ้ บาท 354,210 396,667.60  คิดเป็นร้อยละ 111.99 



 

- 47 - 
 

ตารางท่ี 3.4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

      = เป็นไปตามเป้าหมาย   = ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย          
*ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการเรง่รัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 4/2561

4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     

ล าดับ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) บรรลุ หมายเหตุ 

1. 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดผลผลติท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 85.71   

1.1 
จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มกีารเผยแพร่ด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 90.24   

1.2 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 94.89   

1.3 
จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มกีารเผยแพร่ด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 92.68   

1.4 จ านวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/
กิจกรรม 

27 (งบรายจ่าย) 
14 (งบรายได)้ 

27 
14   

1.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 100   
1.6 โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 100   
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร* 

- งบประมาณรายจา่ย 
บาท 
บาท 

6,315,500 
3,000,000 

6,143,214.41 
2,879,823.68 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 97.27 
คิดเป็นร้อยละ 95.99 

- งบประมาณรายได ้ บาท 3,315,500 3,263,390.73  คิดเป็นร้อยละ 98.43 
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3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณจัดสรร (ปรับโอนเปลี่ยนแปลง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 1,231,860,460 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1,090,352,063.77 บาท (ร้อยละ 88.51) ดังภาพที่ 3.17 จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
จัดสรรจ านวน 917,531,700 บาท มีผลการใช้จ่ายจริงจ านวน 851,030,278.58 บาท (ร้อยละ 92.75) 
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายส านักงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.25 (เป้าหมายร้อยละ 96) และต่ ากว่า
เป้าหมายแผนเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คิดเป็นร้อยละ 
7.25 (เป้าหมายร้อยละ 100) และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจ านวน 314,328,760 บาท  
มีผลการใช้จ่ายจริงจ านวน 239,321,785.19 บาท (ร้อยละ 76.14) ดังภาพที่ 3.18  โดยมีรายละเอียด
จ าแนก ดังตารางที ่3.5.1 – 3.5.3  

 
 

ภาพที่ 3.17 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2561 (นับรวมงบกลางคณะและ

งบกลางบริหารจัดการฯ) 

 
ภาพที่ 3.18  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2561 

(งบประมาณเงินแผ่นดิน/งบเงินรายได้*) *รวมงบกลางคณะและงบกลางบริหารจัดการฯ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตารางท่ี 3.5.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
(แผนงาน/ผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 

แผนงาน/ผลผลิต 
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรร 
ได้รับ 

(ปรับโอนแล้ว) 
เบิกจ่ายจริง 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 547,047,600 547,047,600 504,368,806.72 (92.20%) 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน 

329,876,700 329,876,700 306,174,248.18 (92.81%) 

- ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ 86,812,500 86,812,500 84,796,187.41 (97.68%) 

- ผลผลติ ผลงานการบริการทางวิชาการ 5,000,000 5,000,000 4,430,955.43 (88.62%) 
- ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
238,064,200 238,064,200 216,947,105.34 (91.13%) 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3,000,000 3,000,000 2,879,823.68 (95.99%) 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 37,607,400 37,607,400 37,607,400.00 (100.00%) 

รวมท้ังสิ้น 917,531,700 917,531,700 851,030,278.58 (92.75%) 

  
ตารางที่ 3.5.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
(แผนงาน/ผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 

แผนงาน/ผลผลิต 
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรร เบิกจ่ายจริง 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 53,605,880 44,689,641.17 (83.37%) 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 206,759,460 172,055,611.08 (83.22%) 

- ผลผลติ   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์ 54,255,270 43,876,150.52 (80.87%) 
- ผลผลติ ผลงานการบริการทางวิชาการ 354,210 294,327.40 (83.09%) 
- ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 152,149,980 127,885,133.16 (84.05%) 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน - ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3,315,500 3,263,390.73 (98.43%) 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 3,560,700 3,460,700 (97.19%) 
งบกลางคณะ 12,504,670 4,901,540.09 (39.20%) 
งบกลางบริหารจัดการฯ 34,582,550 10,950,902.12 (31.67%) 

รวมท้ังสิ้น      314,328,760 239,321,785.19 (76.14%) 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตารางที่  3.5.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม มหาวิทยาลัยฯ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
    

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
งบประมาณ (บาท) 

จัดสรรได้รับ  
(ปรับโอนแล้ว) 

เบิกจ่ายจริง 

ด้านการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1,179,022,650* 1,038,313,126.33* 
(88.07%) 

ด้านบริหารจัดการ 
5. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

41,168,100 41,068,100 
(100%) 

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

5,354,210 4,827,623.03*   
(90.16%) 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

6,315,500 6,143,214.41   
(97.27%) 

รวมทั้งสิ้น 1,231,860,460* 1,090,352,063.77*  
(88.51%) 

*นับรวมงบกลางคณะและงบบริหารจัดการฯ 
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ส่วนที่ 4 
อภิปรายผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบตัิราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 4 
อภิปรายผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4.1 อภิปรายผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จากที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน โดยน าเอาระบบ RMUTP-TQM 
มาพัฒนากระบวนการท างาน มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน และการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ได้จัดท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นการด าเนินงานตามดัชนี  
ชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งผล
การด าเนินงานบางดัชนีชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่บางดัชนีชี้วัดที่ได้ด าเนินการแล้วแต่ผลการ
ด าเนินงานยังไม่สามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จึงขออภิปรายผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 
4.1.1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

จากผลการด าเนิ นงาน พบว่าดั ชนี ชี้ วัดตามยุทธศาสตร์ที่ ได้ ก าหนดไว้  มี เพียง 2 ยุทธศาสตร์ 
ที่สามารถด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายภาพรวม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มีผลการด าเนินงานอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่ งในสองส่วนนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิตัลมากกว่านั้น จึงยังไม่ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานวิจัยและพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ พบว่า จากการด าเนินงานที่ผ่านมายังคงมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ไม่สามารถด าเนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้เนื่องจากดัชนีชี้วัดบางตัวมีปัจจัยอ่ืนๆมาเกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์  
ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น  

จากผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ขออภิปรายเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะ

เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาในสายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่มีจ านวน
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์เพิ่มมากขั้น จึงเป็นสาเหตุแรกเริ่มท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีลดน้อยลง  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา เพ่ือดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์สภาพสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บัณฑิต โดยเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น  
(ปีการศึกษา 2560) แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
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วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน แต่อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร และเมื่อพิจารณาผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
คุณภาพดี แต่คะแนนที่ได้ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2559 -2560) มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการตามดัชนีชี้วัดได้ คือ การเพิ่มจ านวนวิทยาลัย/ศูนย์
ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ (ไม่นับสถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์) 

ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยควรมีโครงการ
พัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือเตรียม
รองรับการรับนักศึกษาต่างชาติ และด้านการเรียนการสอนเข้าสู่ระดับสากลในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา ภาพรวมการด าเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมีการด าเนินโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม/
สถานปรกอบการเพ่ิมมากข้ึน มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แต่จ านวนเงินสนับสนุน
วิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
ภาพรวมการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังคงมีบางดัชนีชี้วัดความส าเร็จยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในส่วนของการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ ประชาพิจารณ์ และ
ระยะเวลา การด าเนินการทางกฎหมาย ซึ่งยังอาจยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  ส าหรับการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาต่างประเทศ
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติต่อไป และมหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ผลิตผลงานวิชาการเพ่ือปรับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น เพราะการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
สามารถน าผลงานเหล่านั้น มาปรับต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการปรับคุณวุฒิของอาจารย์ในระดับปริญญาเอกได้ 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือดึงดูดให้บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมงานและร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  
 

สรุปวิเคราะห์ผลภาพรวมจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า ในรายดัชนีชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 – 4 มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีบางรายดัชนีชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 และ5 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครจะต้ องพัฒ นาคน  พัฒ นางาน ให้ ส ามารถด าเนิ นการให้ เป็ น ไปตาม เป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้ ต่ อ ไป  
 

ด้านการเรียนการสอน จากผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาจะเห็นว่า ด้านการเรียน
การสอน มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนจ านวน
หลักสูตรในระดับปริญ ญาโทและปริญญ าเอกนั้ น  ยั งไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายของแผนที่ ตั้ งไว้  (ดั ชนี  
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ชี้วัดที่ 1.3) รวมทั้งนักศึกษาสายสังคมศาสตร์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าแผนเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดัชนีชี้วัดที่ 1.4) มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์เฉพาะทางที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากผลการด าเนินงานดัชนีชี้วัดที่ 2.2 และ 2.4 ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณชิย์ ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งรายได้
จากภายนอกของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งได้ในอนาคต 

ด้านการพัฒนาบุคลากร จากผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดที่ 1.17 ดัชนีชี้วัดที่ 1.20 และ ดัชนีชี้วัด 
ที่ 5.6 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
ยังคงต้องมีการสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น จากผลการด าเนินงานและการประเมินผลของสถาบันภาษาพบว่า บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ควรพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและสังคม การเป็น Digital University และการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะบุคลา ดังนั้นภาษาต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพื่อตอบรับการ input นักศึกษาต่างชาติ เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่อไป และเพ่ือสอดรับการมุ่งสู่สากล 

 
4.1.2 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

จากผลการด าเนินงาน พบว่าดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล) และด้านบริหารจัดการ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ) ควรมีการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่เข้า
ใหม่ นักศึกษาคงอยู่ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบตามมาตรฐานหลักสูตร และผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งในส่วนผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณเงินรายจ่ายและ
งบประมาณเงินรายได้ ) มหาวิทยาลัยฯ ควรให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ มีการปรับปรุงการปฏิบัติ งาน  
การด าเนินงานโดยการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ภาพรวมการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 
88.51) เมื่อพิจารณาแต่ละแผนงาน/ผลผลิต พบว่า ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายจริงต่องบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรอยู่ในภาพรวมที่ดีมาก ร้อยละ 92.75 และในส่วนของงบเงินรายได้ อยู่ในภาพรวมที่ดี ร้อยละ 76.14 
ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยฯควรมีการปรับปรุงการด าเนินงาน การวางแผนการเบิกจ่าย การเร่งรัด
ติดตามผลการด าเนินงานให้ใกล้เคียงกับแผนเพิ่มขึ้น 



- 55 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 5  
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 จากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีความสอดคล้องภายใต้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
และการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ข่าวสาร ผ่าน
การประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและท าความเข้าใจร่วมกัน ได้มีการจัดการและ
กระบวนการภายในเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยมีการออกแบบฟอร์มการรายงานผลข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่สะดวกและมีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น และสามารถพัฒนางานไปยังผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สามารถด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในปีถัดไป 

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่าผล
ด าเนินงานบางส่วนเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย แต่มีบางดัชนีชี้วัดเท่านั้นที่ได้ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือมีผลที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจากข้อมูลผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนี้ สามารถน าไปคาดการณ์ วางแผน และก าหนดค่าเป้าหมาย หรือดัชนีชี้วัดให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายและ/หรือปรับปรุง ดัชนีชี้วัดให้มีการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนาการวางแผนส าหรับในส่วนของการบริหารงาน
ภายในนั้น มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบ และมาตรฐานต่างๆเพ่ิมเติม เช่น แบบฟอร์มการขอ
งบประมาณส าหรับการจัดท าโครงการต่างๆที่สอดรับกับนโยบายชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แบบฟอร์มรายงานมผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด แบบฟอร์มการรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เป็นต้น   
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ปัญหาการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข   

ซึ่งจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยควรทราบถึงปัญหาและพิจารณาปรับปรุง พัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ บรรลุ
เป้าหมายในอนาคตต่อไป ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนา แนวทางการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาในระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 
- มหาวิทยาลยัควรให้คณะต่างๆ เตรียมแผนจัดท าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก โดยที่หลักสูตรต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

2. มีสัดส่วนของนักศึกษาสายสงัคมศาสตรม์ากกว่า 
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- มหาวิทยาลยัควรประชาสัมพนัธ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา สนใจศึกษาต่อในคณะสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และเปน็การรักษา
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ให้คงอยู่จนส าเร็จการศึกษา 

3. การตั้งวิทยาลัย/ศูนย์สง่เสริมอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลยัฯ ไม่เปน็ไปตามแผน 

- มหาวิทยาลยัควรจัดตั้งศูนยท์ีม่ีความเชี่ยวเฉพาะเพิ่มเติม 
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการและบุคลากร 
สายสนับสนนุที่สอบผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาอังกฤษ
เทียบกบัผู้เข้าสอบทั้งหมดไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 

- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุควรได้รับการ
พัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยควรมี
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

5. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาตเิพิ่มข้ึนน้อยกว่า 1% - นักศึกษาต่างชาติที่ตั้งเปา้ไว้มจี านวนต่ ากวา่เป้าหมาย 
มหาวิทยาลยัควรมีการสนบัสนนุทุน หรือมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตา่งชาติ  

6. บางหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิชาการ/นักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยเท่านั้น  

- คณะต่างๆ ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และงานวจิัยที่มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

7. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  

- จากร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มีจ านวนน้อย 
มหาวิทยาลยัควรมีการพัฒนาพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาต่อในมทร.พระนคร  

8. จ านวนเงนิสนบัสนุนวจิัยต่ออาจารย์สาย
สังคมศาสตร์ และนักวิจัยทั้งหมด ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

- เร่งสนับสนุนให้อาจารยส์ายสงัคมศาสตร์ ผลติผลงานวิจัย
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

- ควรมีประเด็นเป้าหมายงานวจิัยที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและสามารถด าเนินงานได้ 

9. ร้อยละผลงานทางวิชาการฯ ที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจ า ไดต้่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 4.25 
< เป้าหมาย ร้อยละ 15) 

- มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยทีต่อบโจทย์ สามารถน ามา
พัฒนาเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อทางดา้นการเรียนการสอน 
ต่อยอดงานวิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อให้อาจารย์
ประจ า รวมทัง้นักศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพิ่ม
มากข้ึน  
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนา แนวทางการด าเนินการ 
10. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
- มหาวิทยาลยัควรเร่งด าเนินการตามแผนที่ตัง้ไว้ เพื่อ

รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และสามารถวาง
แผนการบริหารงบประมาณภายในได้อย่างมีระเบียบ
ขั้นตอน เร่งเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นหาวทิยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าป ี
ปัญหา แนวทางการด าเนินการ 

1. จ านวนผลผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (ตาม
มาตรฐานหลักสูตร/จบตามระยะเวลาที่ก าหนด)
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ และจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่ มีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมาย ทั้งสาย
วิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ 

- ทุกคณะพิจารณาข้อบกพร่องและหาวิธีการรักษาคุณภาพ
ของนักศึกษาให้สามารถจบตามมาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

- มหาวิทยาลยัควรวางแผนการรองรับเนื่องจากต้นทนุลดลง 
(ค่าลงทะเบียนเรียน) 

2. การเบิกจ่ายในส่วนของผลผลิตต่างๆ ต่ ากว่า
เป้าหมาย  

- ในทุกผลผลิตควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนนิงาน เพื่อเร่งการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และการพัฒนางานวิชาการ  
การเรียนการสอน ให้มีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาพรวมความส าเร็จของการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 
 

  
ความภาคภูมิใจของ มทร.พระนคร 
 - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ไดร้ับรางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลส าคัญท่ีน่ายกย่องแห่งปี
พ.ศ. 2561 และ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า ได้รับรางวัล สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ.2561 จาก
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยท างาน องค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพ่ือ
ความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค โดยมีบุคคลส าคัญ ดารา ศิลปิน  
นักธุรกิจ ผู้มีจิตอาสาและเยาวชนรับรางวัลดังกล่าวประมาณ 150 คน  
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
 - ทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัล ประเภท prototype (ICE) ล าดับที่ 11 
ด้วยสถิติ 231.5 กิโลเมตร ต่อน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร จากการแข่งขัน Shell 
Eco Marathon Asia 2018  ณ สนาม Changi Exhibition Centre ประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 22 ประเทศ 
จ านวน 126 ทีม 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 
2 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 44 ทีม พร้อมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากการแข่งขันก่อพระเจดีย์
ทรายในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ต านานไทย” ณ สนามเสือป่า 
ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561  
   - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับรางวัลการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม จากการประกวด fashion show 
Young Designer Awards 2018 รวมทั้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม 
จากการแข่งขันหมากล้อมระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 21 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

- 61 - 
 

 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 10 รางวัล การแข่งขัน
ท าอาหารและแกะสลักในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยฯ  
ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาด้านการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทค โนโลยีต่างๆ  
การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างสถาบัน อาทิ 

  1.1 กิจกรรม/โครงการ 

   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงาน
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา โดยแสดงผลงานด้าน
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ผู้พร้อมพูดคุยกับนักศึกษา
เจ้าของผลงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 

    - การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและวัฒนธรรม
ร่วมกันจากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่  
18 - 31 มกราคม 2561 
  - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
เชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”  
เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน 
และองค์ความรู้เพ่ือประกอบธุรกิจ Start up สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การ
เป็นต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ 
TUMTADPHA และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว Executive Chef ร้านอาหาร Cielo เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้น
ธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจ “startup” โดยมีนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม
โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช 
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1.2 ลงนามความร่วมมือ 

- พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรและการเรียน
การสอน การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยี  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  
  - ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัทดีไซน์ฯ พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมออกแบบทาง
วิศวกรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร ได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทาง
วิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม การจัดการแข่งขัน
ทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต สอดรับกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  - ลงนามร่วมกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นน า 5 ดาว เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ  
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงนามความร่ วมมื อกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านมาตร
วิทยาให้แก่นักศึกษา บุคลากร นอกจากนี้ยังร่วมจัดท าวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการวัด วิ เคราะห์  ทดสอบ และ
เปรียบเทียบ    

- รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้การต้อนรับ 
Prof.  Duncan Campbell, Head of School of Engineering 
แ ล ะ  Mr.  Nelson Ng, Manager, International Business 
Development IT&Engineering จาก University of South 
Australia เพ่ือเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
การบินและอ่ืนๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี และสามารถเลือกรับประกาศนียบัตรกับ
มหาวิทยาลัย University of South Australia ได้อีกด้วย  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

- 63 - 
 

โดยการเจรจาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 
University of South Australia และ Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University 
 
2. ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองงานวิจัยและพัฒนา พบว่า ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในรอบ 6 เดือน มีภาพรวมการบรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งถือว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และเมื่อพิจารณารายคณะลงไปจะพบว่า  
บางคณะที่ได้รับค่าเป้าหมายนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ  

โดยผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือในด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป อาท ิ

2.1  งานจัดนิทรรศการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

- งานวันประดิษฐ์  จ านวน 20 ผลงาน  จัดงานเมื่อวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

- งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 13 ผลงาน  จัดงานช่วงวันที่  9 - 13 สิงหาคม 2561  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2.2  งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครือข่าย 9 มทร. 

ได้น าเสนอผลงานเข้าร่วม ภาคโปสเตอร์ 36 ผลงาน  ภาคบรรยาย  11 ผลงาน และภาคนิทรรศการ
จ านวน 11 ผลงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดงานช่วงวันที่  1 - 3 สิงหาคม 2561 

2.3  บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-  ปีที่ 12 ฉบับ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
-  บทความวิจัย  ภายใน  3 บทความ  

 2.4 กิจกกรมอ่ืนๆด้านการวิจัย เช่น  
  - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี  
มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงิน อ.สุวีณา รุ่งโรจน์
รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.กษิดิ์
เดช สุทธิวานิช อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
อาจารย์-นักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัย และองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมหารือ กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) โดยมี ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานใหม่ (ช.อวม.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ดร.ชนะพันธ์ คงนาม ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพลังงาน
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หมุนเวียน และทีมบุคลากรด้านพลังงาน เพ่ือหารือแนวทางงานวิจัย “โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยส าหรับทะเล”ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการพัฒนาพลังงานใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และเป็นต้นแบบของการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของภาคใต้ (สถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยส าหรับทะเล) 
    -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น  :  ค ว ามท้ า ท ายด้ า นสั ง คมดิ จิ ทั ล  ( ICON SCI –  the 9th RMUTP 
International Conference on Science, technology and Innovation for 
Sustainable Development :  Challenges Towards the Digital Society) 
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับ
เกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้เพ่ือเป็นเวทีสากลในการ
น าเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

   นอกจากนี้ พบว่า จากสถิติการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 42 โครงการ ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ พบว่า การ
ด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บรรลุผลตัวชี้วัดแล้ว 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการ (13.5347 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ก าหนด 8.2 ล้านบาท) และจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (75 จ านวนผู้ประกอบการ จากค่าเป้าหมาย 10 ผู้ประกอบการ) ซึ่งในส่วนของตัวชี้วัด
อ่ืน อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน อาท ิ
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   - เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร จับมือกับมณฑลทหารบกที่  11 และส านักงานเขตดุสิต  
จัดกิจกรรม“Big Cleaning Day” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี  น าทีม
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ร่ วมท า  
ความสะอาด “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนได้เห็นคุณค่าในการบ ารุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคลากรกับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
   - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรง
ด า การน าฝ้ายและไหมมาผลิตเป็นเส้นใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ฝึกฝนทักษะการทอผ้า และน ามาแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลล่าให้กับผ้าทอพ้ืนถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนไทยทรงด า จ.ราชบุรี 
   - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดงานบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
60 ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงศิลป์ จ.สุพรรณบุรี 
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและ
บริการวิชาการ กับ จังหวัดราชบุรี เพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะท าให้เห็นภาพ
การบูรณาการระหว่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากขึ้น ภายใต้การท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดราชบุรี 
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4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในรอบ 1 ปี ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญๆ อาทิ
   - นายเรืองศักดิ์ ค าภิรมย์ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งฝ่ายชาย และ น.ส.ชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายหญิง จากการ
แข่งขันในเทศกาลกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”  
  -  ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคล 
พระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ 
ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC FESTIVAL 2018 THE 2ND 
BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE 
AND CULTURAL FESTIVAL 2018)  (BRICC FESTIVAL) 
14th - 16th February 2018 Buriram Rajabhat University เพ่ือเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติเมื่อวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าคณะผู้บริหาร
และบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ใน
กิจกรรม “วันศุกร์สดใสพระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”โดย
เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีการ
แ ต่ ง ก า ย ด้ ว ย ผ้ า ไ ท ย ซึ่ ง มี ค ว า ม ง ด ง า ม  
มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
การทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย  
  -  มทร.พระนคร ได้ รั บมอบหมายจาก
ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการด าเนินการสาธิต
ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย  
โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์ 
และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัด
แสดงผลงาน ในโอกาสที่  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมภริยา ในโอกาส
เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล 
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5. ด้านการบริหารจัดการ  
  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 
อย่างมีคุณภาพ จากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯได้ให้ความส าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจ แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นการบริหารจัดการเพ่ือให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ อาทิ 
  - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการ
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) ครั้งที่ 3 เพ่ือให้แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร คณบดี 
รองคณบดีและผู้อ านวยการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์เทเวศร์) โดยที่หน่วยงานภายในมีการก าหนดค่าเป้าหมายร่วมกัน ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 
   - รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการอบรม
หลั กสู ตร  “Digital Transformation for Digital University”  จั ด โดยส านั ก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital University อย่างเป็น
รูปธรรม  
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
พร้อมสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณภาพและ 
ความโปร่งใส รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และภายในงาน
จัดบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะผู้ประเมิน ITA 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์  
    
   นอกจากนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) ซึ่ง 
มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 

  พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 จะมุ่งสู่ Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 จะเป็นอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับประเทศ 
  พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2574 จะเป็นอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับอาเซียน 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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  โดยทิศทางการพัฒนาดังกล่าว จะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (Action Plan) ในการ
บริหารเชิงรุก ระยะ 5 ปี เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์  
เป็นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ เป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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