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คํานํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจ ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ท่ีกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ท่ีสวนราชการ
ดําเนินการอยูและเสนอรายงานตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาวาภารกิจใด
สมควรจะไดดําเนินการตอไป หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการ  
ในปตอไป 

รายงานฉบับนี้ประกอบดวย ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน และรายงานผลการประเมินความ
คุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงไดจัดทําตามแนวทางการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด และหวังวารายงานการประเมิน
ความคุมคาการปฏิบัติภารกิจฉบับนี้ จะเปนประโยชนและใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทบทวน
การปฏิบัติภารกิจและดําเนินการจัดตั้งงบประมาณสําหรับปงบประมาณตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 กองนโยบายและแผน 
พฤษภาคม 2555 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 
บทนํา 1 
ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 3 

•  แผนกลยุทธของหนวยงาน 3 

•  ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 4 

•  ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกระทรวง กลยุทธหนวยงาน และผลผลิตท่ี       
ประเมินความคุมคา 

6 

รายงานผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ  

•  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 9 

•  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 

•  ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 24 

•  ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 30 

•  ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 36 

•  ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 42 

เอกสารอางอิง 48 
ภาคผนวก  
ขอมูลเพ่ือประเมินความคุมคาตามแบบฟอรมท่ี 1-5 

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ภาคผนวก -   1 
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคผนวก - 16 
ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ ภาคผนวก - 32 
ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ภาคผนวก - 48 
ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ภาคผนวก – 61 
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาคผนวก - 74 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

เพือ่ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตามแนวทางการประเมินความคุ มคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที ่คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณกําหนด เพือ่แสดงผลการปฏิบัติ
ภารกิจ วามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชนตอประชาชนและภาครัฐ รวมถึง
คาใชจายที่เกิดขึ้น และเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ ใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการประเมิน
ความคุมคาการปฏิบัตภารกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแนวทางท่ีกําหนดสรุปไดดังนี้ 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที ่กําหนดของผลผลิต “ผู สาเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร” มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) 
ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 53,705.26 บาท ต่ํากวา ปงบประมาณ 2553 จํานวน 6,674.04 บาท 
คิดเปน รอยละ 12.43  ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน  ในป 2554 มีจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาสูงกวาแผนเพิ่มขึ้นจากป 2553 มีนักศึกษาเขาใหมและนักศึกษาคงอยูต่ํากวาแผน แตเพิ่มขึ้น
จากป 2553 การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลิตบัณฑิต มีผลอยูในระดับดี       
มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนลดลง และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยูในระดับดี 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงไดแก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.77 (แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจ
ของนายจางตอผลการทํางานของผูสําเรจ็การศึกษา รอยละ 84.40 (แผนรอยละ 79) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 93.36 (แผน
รอยละ 71) มีอัตราสวนผลประโยชน เมื่อเทียบกับตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ (B/C Ratio) 
เทากับ 0.60 เพ่ิมข้ึนจากป 2553 เทากับ 0.04 และไดรับผลการประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 
100 คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อเพิม่โอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
ตรี ซึง่จะเปนการเพิม่กําลังคนทีมี่ความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูตลาดแรงงานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ 
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ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที ่กําหนดของผลผลิต “ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในการดําเนินงาน 
(ตนทุนตอหนวย) ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 92,985.09 บาท ต่ํากวาปงบประมาณ 2553 จํานวน 
11,691.45 บาท คิดเปนรอยละ 12.57 เนือ่งจากมีจํานวนนักศึกษา(FTES) เพิ่มขึ้น มีปริมาณผลผลิตที่
ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ในป 2554 ต่ํากวาแผนทัง้หมด ซึง่ไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 1,493 
คน (แผน 1,981 คน) นักศึกษาเขาใหม 2,684 คน (แผน 2,700 คน) และนักศึกษาคงอยู 8,252 คน 
(แผน 8,543 คน) แตมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลิตบัณฑิตอยูในระดับดี 
มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 และมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนทีกํ่าหนด ไดแก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.30 (แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจ
ของนายจางตอผลการทํางานของผูสําเรจ็การศึกษา รอยละ 85.80 (แผนรอยละ 79) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 92.87 (แผน
รอยละ 75) แตมีอัตราสวนผลประโยชน เมื่อเทียบกับตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน (B/C Ratio) 
เทากับ 0.29 ลดลงจากป 2553 เทากับ 0.12 โดยท่ีผลการประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 
เทากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพือ่เพิม่โอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
ตรี ซึง่จะเปนการเพิม่กําลังคนทีมี่ความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูตลาดแรงงานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ 

โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. จัดการสอนหองเรียนรวมเพื่อลดคาตอบแทนคาสอนพิเศษและลดการเชิญอาจารย

พิเศษจากภายนอก 
2. ลดจํานวนนักศึกษาออกระหวางป โดยดําเนินการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อใหจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในปงบประมาณ 
2555 และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตให
เปนท่ี พึงพอใจของผูจางงาน และไดงานทําตรงสาขา 

4. กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร/พลังงาน ไดแก คาวัสดุ คาซอมแซมครุภัณฑ       
คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากร 

5. กํานดมาตรการประหยัดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาโทรศัพท 
6. สํารวจครุภัณฑเสื ่อมสภาพ และดําเนินการจําหนายขายทอดตลาดเพื่อลดคา

ซอมแซมครภุณัฑ 
7. เพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิต โดยใชทรัพยากรคงท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดของผลผลิต “ผลงานการใหบริการวิชาการ”         

มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) ทีเ่กิดขึน้จริงใน
ป 2554 เทากับ 2,082.67 บาท สูงกวา ป 2553 จํานวน 228.50 บาท คิดเปนรอยละ 10.97 แตมี
ปริมาณผลผลิตทีทํ่าไดจริงสูงกวาแผน คือดําเนินการโครงการบริการวิชาการ 59 โครงการ(แผน 58 
โครงการ) มีผูเขารับบริการ 3,636 คน (แผน 3,145 คน) ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
สกอ. ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ระดับพอใช มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.95  และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ รอยละ90.39 สูงกวา
แผนรอยละ 6.39 เพ่ิมข้ึนจากป 2553 รอยละ 0.83 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการจํานวน 59 โครงการ เปน
โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 27 สูงกวา
แผน รอยละ 21  มีผู เขารับบริการจํานวน 3,636 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนด 491 คน โดย
ผู รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.50      
สูงกวาแผน รอยละ 12.5 และผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไดรอยละ 90.62 สูงกวา
แผนรอยละ 7.62 นอกจากนีผ้ลการประเมิน PART ทีไ่ดรับในป 2553 เทากับ 98.02 คะแนน ซ่ึงแสดง
วา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับ
หนึ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด      
ในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพือ่เพิม่โอกาสและทางเลือกใหกับประชาชนในการ
เขารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพือ่พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพียงพอกับการนําไปใชประโยชนใน
การประกอบอาชีพชวยเพิ่มรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เปนการสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ 
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ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที ่กําหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื ่อถายทอด
เทคโนโลยี” มีประสิทธิภาพ ถึงแมวาในป 2554 จะมีคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในการดําเนินงาน (ตนทุนตอ
หนวย) เปนเงิน 481,104.46 บาท ซ่ึงสูงกวาป 2553 เทากับ 146,404.96 บาท แตปริมาณผลผลิตที่ทํา
ไดจริงสูงกวาแผน คือมีโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 74.72 สูงกวา
แผนรอยละ 14.72 ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดับดี และมี
สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 100 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 โครงการ สูงกวาแผน 44 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับผลการประเมิน PART ในป 2553 
เทากับ 97.14 คะแนน ซึง่แสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ในผลผลิตนี ้มีความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี ้มีความคุมคา          
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพือ่สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตผลิตภัณฑและหรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลกรให       
มีความรูความเขาใจและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมซึ่งจะสงผลให
ประชาชนไดรับความรู จากการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงจะนําไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         
ของทองถ่ินและประเทศตอไป 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื ่อสรางองค

ความรู”  มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย)        
ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 121,240.87 บาท ต่ํากวาป 2553 จํานวน 790.51 บาท โดยมีปริมาณ
ผลผลิตท่ีทําไดจริงสูงกวาแผน คือโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 81.41 
สูงกวาแผนรอยละ 21.41 ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดับดี 
และมีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 95.38 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ สูงกวาแผน 69 โครงการ และนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับผลการประเมิน 
PART ในป 2553 เทากับ 87.18 คะแนน ซึ่งแสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึง่ และเพื่อให การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนีมี้
ความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว 
เพือ่สนับสนุนใหบุคลกรไดมีโอกาสสรางองคความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนในดานวิชาการ และหรือ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดสูผลงานวิจัยประยุกตเพื่อประโยชนในเชิงสังคมและพาณิชยนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศตอไป 
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ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดํ า เนินงานตามกิจกรรมที ่กํ าหนดของผลผลิต  “ผลงานทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม” มีประสิทธิภาพ ถึงแมวาในป 2554 จะมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุน
ตอหนวย) เปนเงิน 813.21 บาท สูงกวาป 2553 เทากับ 343.65 บาท แตปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงสูง
กวาแผน คือมีผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6,895 คน สูงกวาแผน 1,440 คน ไดรับผล
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีมาก และมีสัดสวน
คาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 96.34 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีโครงการ/กิจกรรมทีมี่การเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 45 โครงการ สูงกวาแผน 6 โครงการ โดยท่ีผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90.01 สูงกวาแผนรอยละ 6.01 และไดรับผลการ
ประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 100 คะแนนเต็ม ซ่ึงแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุมคาในระดับหนึง่ และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจใน
ผลผลิตนี ้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพ
ภารกิจนีไ้ว เพ่ือการมีสวนรวมในการใหความรูความเขาใจและการเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหกับนักศึกษาและชุมชน เปนการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
ไทย 
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บทนํา 
ประเทศไทย ไดดําเนินการปรับการบริหารจัดการภาครัฐโดยการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดใหมีการประเมินความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐในมาตราที่ 22 ดังนี้ 

“ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกัน 
จัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐทีส่วนราชการดําเนินการอยู  เพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป หรือยุบเลิก และ
เพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี ้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ 
ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและ
รายจายท่ีตองเสียไปกอนและหลังท่ีสวนราชการดําเนินการดวย  

ความคุมคาตามมาตรานี ้ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือ
ผลเสียอ่ืน ซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย ”  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ในเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรา 22 ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) และสํานักงบประมาณ รวมกันศึกษาจัดทําแนวทางดําเนินการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ 

สศช. ไดเสนอแนวทางการประเมินความคุมคาฯ ตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 
ซึง่มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ตามท่ี สศช. เสนอ และ
มอบหมายให สศช. ประเมินตนเองเปนตัวอยาง ซ่ึง สศช. ไดทดลองประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจของ สศช. ในปงบประมาณ 2549 และนําเสนอรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ) เปนประธาน เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2550 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจของ สศช. ปงบประมาณ 2549 ตามที่ สศช. เสนอ และเห็นควรใหขยายผลในหนวยงานนํารอง 
ในปงบประมาณ 2550 เพื่อใหสามารถใชเปนตัวอยางในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
ของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม  

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ดังนั้น ในป 2550 สศช. จึงไดดําเนินการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐใน
หนวยงานนํารองระดับกระทรวง ซึ่งเปนตัวแทนของ 3 กลุมกระทรวงหลัก (ตามการแบงของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ไดแก (1) กระทรวงมหาดไทย เปนตัวแทนของกลุมกระทรวงดาน
บริหารความมั่นคงและการตางประเทศ (2) กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตัวแทนของกลุมกระทรวงดาน
เศรษฐกิจ และ (3) กระทรวงสาธารณสุข เปนตัวแทนของกลุมกระทรวงดานสังคม และบทเรียนจาก
กระบวนการสรางความรูความเขาใจและการประเมินความคุมคาในกระทรวงนํารองทั้ง 3 แหง สามารถ
นําไปใชขยายผลใหครอบคลุมทุกกระทรวงไดในป 2552 

วัตถปุระสงคของการประเมนิความคุมคา  

มุงใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจดวยตนเอง (Self-assessment) เพ่ือ:- 

(1) ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนและภาครัฐมากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงใด 

(2) เปนขอมูลสําหรับสวนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือกปฏิบัติ
ภารกิจ หรือเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-improvement) ใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(3) เปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป(Self-control) 
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สวนที่ 1 ขอมลูภาพรวมของหนวยงาน 

1.1 แผนกลยุทธของหนวยงาน 
(1) วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล 
(2) พันธกิจ/ภารกิจ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ งเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สรางและถายทอดองคความรูด านวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

(4) เปาประสงค  
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและได

มาตรฐานสากล 
2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
5. สรางและถายทอดองคความรู เชิงบูรณาการเพื ่อการแขงขันในระดับชาติและ

นานาชาติ 
(5) กลยุทธ  

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน 
2. สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริหารจัดการเชิงรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยทีมี่คุณคาและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
6. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิง่ประดิษฐเชิงบูรณาการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยท่ีได

มาตรฐานเพ่ือการแข็งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
9. เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
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(6) เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  
1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
2. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการ

ของประเทศ 
3. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหมีความรู

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
4. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

1.2 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 กองกลาง  สํานักงานผูอํานวยการ  สํานักงานผูอํานวยการ  สํานักงานผูอํานวยการ 

 กองคลัง 

 กองนโยบายและแผน 

 กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานคณบดี  สํานักงานคณบดี 

 กองพัฒนานักศึกษา 

 กองวิเทศสัมพันธ* 

 กองประชาสัมพันธ*  สํานักงานคณบดี  สํานักงานคณบดี 

 กองศิลปวฒันธรรม* 

 สํานักประกันคุณภาพ* 

 ศูนยการจัดการความรู*  สํานักงานคณบดี  สํานักงานคณบดี 

 
 
 

  สํานักงานคณบดี  สํานักงานคณบดี 
 

 

* จัดตั้งเปนการภายใน  สํานักงานคณบดี 

 
 
 
 

กฎกระทรวง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2550 

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สํานักสงเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น* 
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อัตรากําลัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรรวม 1,180 คน* แยกเปนประเภทดังนี้ 
• ขาราชการ จํานวน  542 คน ประกอบดวย สายวิชาการ 431 คน (79.52 %) สายปฏิบัติการ 

111 คน (20.48 %) 
• พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 209 คน ประกอบดวย สายวิชาการ 116 คน (55.50%)      

สายปฏิบัติการ 93 คน (44.50 %) 
• พนักงานราชการ จํานวน 31 คน ประกอบดวย สายวิชาการ 9 คน (29.03%) สายปฏิบัติการ   

22 คน (70.97%) 
• ลูกจางประจํา สายปฏิบัติการ จํานวน 86 คน  
• ลูกจางชั่วคราว จํานวน 312 คน ประกอบดวย สายวิชาการ 17 คน (5.45%) สายปฏิบัติการ   

295 คน (94.55%) 

* ขอมลูจากระบบบริการขอมูลสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณหลังโอน
เปลี ่ยนแปลงรายการ รวม 1,027,001,400 บาท แบงเปนเงินงบประมาณ 784,949,250 บาท         
เงินรายได 242,052,150 บาท จําแนกเปนประเภทงบดําเนินงาน 228,789,113.69 บาท(22.28%)     
งบบุคลากร 288,660,160 บาท(28.11%) งบลงทุน 234,080,002.06 บาท(22.79%) งบอุดหนุน 
96,788,362.36 บาท(9.42%) และงบรายจายอื ่น 143,907,841.89 บาท(14.01%) งบกลาง 
11,752,660 บาท(1.14%) และงบบริหารจัดการ 23,023,260 บาท(2.24%) ดังแสดงในแผนภาพ
ดานลาง 

แผนภาพแสดงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกตามประเภทงบ 
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1.3 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรกระทรวง กลยุทธหนวยงาน และผลผลิตท่ีจะนํามา 
ประเมินความคุมคา 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ยุทธศาสตรการ

จดัสรรงบประมาณ 
ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน 

กลยุทธหนวยงาน 

ที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

แผนงาน : ขยาย
โอกาสและพฒันา
การศึกษา 
  

1. ประชาชนไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตที่
มีมาตรฐาน คุณภาพ 

 

1. เพือ่บริการวชิาการแก
หนวยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสงัคมใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของประเทศ 

1. ใหบริการวชิาการแกสงัคม
เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. คนไทยไดรับการพฒันาให 
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของ
ประเทศ 

1. เพื่อผลิตกําลังคนดาน
สังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม
ความตองการของประเทศ 

2. เพื่อผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ 

1. บรูณาการหลกัสตูรแบบ
องครวม 

2. สรางความเขมแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

3. บริหารจดัการเชงิรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและ

บัณฑิตใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคา (พฒันา
นักศึกษา บัณฑิตและ
รวมมือกับศิษยเกา) 

5. พัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษา  
ทกุระดบั 

แผนงาน : สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. ประชาชนไดรับความรูความ
เขาใจและเห็นความสําคัญ
ของศิลปวฒันธรรมไทย 

1. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา
และชุมชนในการอนุรักษ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม
ไทย 

7. สนับสนุนและสบืสานงาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม 

ที่ 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

แผนงาน : วิจัยเพื่อ

พัฒนาประเทศ 

1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ที่ไดรับการเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน 

1. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
ถายทอดองคความรูและ
สรางนวตักรรมที่นําไปสูการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของทองถิ่นและประเทศ 

8. พัฒนางานวจิัย/นวตักรรม/
สิ่งประดษิฐเชิงบูรณาการ 
เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย 

9. เผยแพรและถายทอดองค
ความรูสูความเปนเลิศ 
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ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงานประจาํปงบประมาณ 2554 
หนวย : ลานบาท 

แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ* เงนินอก*
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น     757.5325 207.27623 

ที่ 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม 

    742.3754 205.31683 

แผนงาน : ขยาย
โอกาสและพฒันา
การศึกษา 

  738.5452 204.87083 

  เปาหมายกระทรวง : ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ 

  5.5000 0.4918 

  เปาหมายหนวยงาน : เพื่อบริการ
วิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ  

  5.5000 0.4918 

  ผลผลิต : ผลงาน
การใหบริการ
วิชาการ 

5.5000 0.4918 

 เปาหมายกระทรวง : คนไทยไดรับการ
พัฒนาให มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ประกอบอาชพีและเสริมสรางการแขงขัน
ของประเทศ 

 733.0452 204.37903 

  เปาหมายหนวยงาน : เพื่อผลิตกําลังคน
ดานสงัคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ  

  140.0376 60.57756 

  ผลผลิต : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดาน
สงัคมศาสตร 

140.0376 60.57756 

 เปาหมายหนวยงาน : เพื่อผลิตกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ
ตามความตองการของประเทศ 

 593.0076 143.80147 

 ผลผลิต : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

593.0076 143.80147 
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หนวย : ลานบาท 
แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ* เงนินอก*

งบประมาณ 

 แผนงาน : สงเสริม
และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   3.8302 0.4460 

 เปาหมายกระทรวง : ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.8302 0.4460 

 เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝงคานิยม
ใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.8302 0.4460 

 ผลผลิต :     
ผลงานทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

3.8302 0.4460 

ที่ 6 : ยุทธศาสตรการ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 

  15.1571 1.9594 

แผนงาน : วิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ 

  15.1571 1.9594 

 เปาหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและ
นวตักรรมทีไ่ดรบัการเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ึน 

 15.1571 1.9594 

 เปาหมายหนวยงาน : เพื่อวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถ่ินและประเทศ 

 15.1571 1.9594 

 ผลผลิต :  
ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลย ี

10.8993 0.1780 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู 

4.2578 1.7814 

* เงินงบประมาณ ตาม พ.ร.บ รายจายงบประมาณประจาํป 

เงินนอกงบปะมาณไมรวมงบกลาง  11.75266 ลานบาท และงบบรหิารจดัการ  23.02326 ลานบาท 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการ

ประเมินความคุมคาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพือ่ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : คนไทยไดรับการพัฒนาให มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 90,571,320.25 96,087,764.51 142,148,159.07 130,174,693.73 

เงินรายได 50,815,030.00 33,688,233.59 60,577,560.00 24,296,407.20 

รวม 141,386,350.25 129,775,998.10 202,725,719.07 154,471,100.93 

รอยละ  91.79  76.20 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนรวม 263,768,924.69 บาทนักศึกษา(FTES)  
จาํนวน 4,368.53 คน คิดเปนตนทุนตอหนวยเทากับ 60,379.33 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนรวม 288,060,515.58 บาท/ นักศึกษา(FTES)  
จาํนวน 5,363.73 คน คิดเปนตนทุนตอหนวยเทากับ 53,705.26 บาท 

ผลผลิตนี้มีตนทุนรวมสูงข้ึน 24,291,590.89 บาท(รอยละ 8.43) เนื่องจากคณะ
บริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตรมีงบบุคลากรเพิ่มขึ้น คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสูงขึ้นจากการ        
มีสินทรัพยถาวรเพ่ิม ประกอบกับมีการเบิกจายคาสอนและคาวัสดุมากข้ึน  แตมีจํานวนนักศึกษา(FTES) 
เพ่ิมข้ึน 995.2 คน(รอยละ18.55)  ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง รอยละ 12.43 โดยทีค่ณะศิลปศาสตรมีอัตรา
การลดลงของตนทุนตอหนวย 10,111.65 บาท(รอยละ 23.11) และคณะบริหารธุรกิจลดลง 3,847.90 บาท
(รอยละ 6.23) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.กระทรวงศึกษาธิการ 

 11 

2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน   

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,357 คน รอยละ 92.31 (แผน 1,470 คน) นักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,455 
คน รอยละ 66.59 (แผน 2,185) นักศึกษาคงอยู จํานวน 4,017 คน รอยละ 89.97 (แผน 4,465) 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,566 คน รอยละ 100.77 (แผน 1,554 คน) นักศึกษาเขาใหม จํานวน 
1,466 คน รอยละ 85.98 (แผน 1,705) นักศึกษคงอยู จํานวน 4,047 คน รอยละ 97.17 (แผน 4,165) 

ผลผลิตนีใ้นปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาแผนเพ่ิมข้ึน 
จากปงบประมาณ 2553 มีนักศึกษาเขาใหมและนักศึกษาคงอยูต่ํากวาแผน แตเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2553 เนื ่องจากมีนักศึกษาบางสวนออกระหวางปการศึกษา รอยละ 5.59  จากการถอนสภาพ          
(ไมลงทะเบียน ขาดการติดตอ) พนสภาพ (คะแนนไมถงึเกณฑ) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ  

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 2.17 จากคะแนนเต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การผลิตบัณฑิต ปการศึกษา 2553 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี้มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการเรียนการสอน/
การผลิตบัณฑิต ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 อยูในระดับดี เทากัน  

4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรบัเงินงบประมาณ 90,571,320.25 บาท เงินรายได
50,815,030.00 บาท รวมเปน 141,386,350.25 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 96,087,764.51
บาท เงินรายได 33,688,233.59 บาท รวมเปน 129,775,998.10 บาท คิดเปนรอยละ 91.79          
ของงบประมาณท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 142,148,159.07 บาท         
เงินรายได 60,577,560 บาท รวมเปน 202,725,719.07 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 
130,174,693.73 บาท เงินรายได 24,296,407.20 บาท รวมเปน 154,471,100.93 บาท คิดเปน     
รอยละ 76.20 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนีมี้สัดสวนคาใชจายที่ใชจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลงจากรอยละ 
91.79 ในปงบประมาณ 2553 เปน 76.20 ในปงบประมาณ 2554 หรือลดลงรอยละ 15.59 ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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5) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ 

• ปงบประมาณ 2553  นกัศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

• ปงบประมาณ 2554  นกัศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

ผลผลิตนี้นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย       
ในปงบประมาณ 2553 และ 2544 อยูในระดับดีเทากัน แตมีคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.07 

มิติประสิทธิผล 

1) Benefit – Cost Ratio  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน B/C เทากับ 
ผลประโยชน/คาใชจาย 

• ปงบประมาณ 2553 ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 148,835,760 บาท (9,140 บาท x 1,357 คน x 12 เดือน) โดยมีตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการรวม 263,768,924.69 บาท คิดเปน Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.56  

• ปงบประมาณ 2554 ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 171,758,880 บาท (9,140 บาท x 1,566 คน x 12 เดือน) โดยมีตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการรวม 288,060,515.58 บาท คิดเปน Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.60 

ผลผลิตนี ้มี อัตราส วนผลประโยชนตอตน ทุน เ พ่ิม ข้ึนจาก 0.56 ใน
ปงบประมาณ 2553 เปน 0.60 ในปงบประมาณ 2554 หรือเพ่ิมข้ึน 0.04 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 4 

แผนภาพท่ี 4 แสดง Benefit–Cost Ratio ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553  
ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552 ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 88.43 

จากเปาหมายของแผน รอยละ70 สูงกวาแผนรอยละ 18.43  ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 
1 ป รอยละ 89.89 จากเปาหมายของแผน รอยละ 70 สูงกวาแผนรอยละ 19.89  และนายจางมีความ
พึงพอใจตอผลการทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 78.20 จากเปาหมายของแผน รอยละ 77    
สูงกวาแผนรอยละ 1.20 

• ปงบประมาณ 25543  
ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553 ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.77 

จากเปาหมายของแผน รอยละ70 สูงกวาแผนรอยละ 19.77  ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 
1 ป รอยละ 93.36 จากเปาหมายของแผน รอยละ 71 สูงกวาแผนรอยละ 22.36  และนายจางมีความ
พึงพอใจตอผลการทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 84.40 จากเปาหมายของแผน รอยละ 79    
สูงกวาแผนรอยละ 5.40 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 

แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 
ข. ผลกระทบ (Impact)  

1) ผลกระทบตอประชาชน ผลผลิตนี้ชวยเพ่ิมกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถ 
ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ 

2) ผลกระทบตอสังคม เพ่ิมจํานวนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความตองการของ
สงัคมและประเทศ 
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สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการดํา เนินงานตามกิจกรรมที ่กําหนดของผลผลิต  “ผู สาเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร” มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) 
ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 53,705.26 บาท ต่ํากวา ปงบประมาณ 2553 จํานวน 6,674.04 บาท 
คิดเปน รอยละ 12.43  ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน  ในป 2554 มีจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาสูงกวาแผนเพิ่มขึ้นจากป 2553 มีนักศึกษาเขาใหมและนักศึกษาคงอยูต่ํากวาแผน แตเพิ่มขึ้น
จากป 2553 การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลิตบัณฑิต มีผลอยูในระดับดี       
มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนลดลง และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยูในระดับดี 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงไดแก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.77 (แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจ
ของนายจางตอผลการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 84.40 (แผนรอยละ 79) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 93.36 (แผน
รอยละ 71) มีอัตราสวนผลประโยชน เมื่อเทียบกับตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ (B/C Ratio) 
เทากับ 0.60 เพ่ิมข้ึนจากป 2553 เทากับ 0.04 และไดรับผลการประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 
100 คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนีไ้ว เพื่อเพิม่โอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
ตรี ซึง่จะเปนการเพิม่กําลังคนทีมี่ความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูตลาดแรงงานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพือ่ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพตามความตองการของประเทศ 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : คนไทยไดรับการพัฒนาให มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 545,102,683.11 418,668,577.02 142,148,159.07 130,174,693.73 

เงินรายได 122,464,110.00 101,139,387.44 60,577,560.00 24,296,407.20 

รวม 667,566,793.11 519,807,964.46 202,725,719.07 154,471,100.93 

รอยละ  77.87  76.20 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนผลผลติรวม 454,406,112.52 บาท นักศึกษา
(FTES)  จํานวน 4,341.05  คน คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 104,676.54 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนผลผลติรวม 559,880,890.67 บาท/ นักศึกษา
(FTES)  จํานวน 6,021.19 คน คิดเปนตนทุนตอหนวยเทากับ 92,985.09 บาท 

ผลผลิตนี ้มีตนทุนผลผลิตรวมป 2554 สูงขึ้น 105,474,778.15 บาท (รอยละ 
23.21) เนื่องจากมีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน การเพ่ิมของ
เงินเดือนคาจาง เงินประจําตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงบริหาร การเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน
เพ่ิมข้ึน การเปดใชอาคารใหมทําใหมีการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณและคาจางเหมาบริการตางๆ เพิ่มมากขึ้น       
คาเสื่อมราคาและคาใชจายทุนการศึกษาของอาจารยและบุคลากรเพิ่มขึ้นกวาป 2553 ขณะท่ีจํานวน
นักศึกษา(FTES) เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 1,680.14 คน ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง 11,691.45 บาท
(รอยละ 38.70) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน   

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1702 คน (แผน 1,906 คน)รอยละ 89.30 นักศึกษาเขาใหม จํานวน 2,686 
คน (แผน 2,660) รอยละ 100.98 นักศึกษาคงอยู จํานวน 7,728 คน (แผน 7,876) รอยละ 98.12 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,493 คน (แผน 1,981 คน) รอยละ 75.37 นักศึกษาเขาใหม จํานวน 2,684
คน (แผน 2,700) รอยละ 99.41 นักศึกษคงอยู จํานวน 8,252 คน (แผน 8,543)รอยละ 96.59 

ผลผลิตนีใ้นปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาเขาใหม
และนักศึกษาคงอยูต่ํากวาแผน แลดลดลงป 2553 เนือ่งจากนักศึกษาบางสวนออกระหวางปการศึกษา 
รอยละ 5.59 จากการถอนสภาพ (ไมลงทะเบียน ขาดการติดตอ) พนสภาพ (คะแนนไมถึงเกณฑ)        
ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ  

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 2.17 จากคะแนนเต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การผลิตบัณฑิต ปการศึกษา 2553 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี้มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการเรียนการสอน/
การผลิตบัณฑิต ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 อยูในระดับดี เทากัน  

4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรับเงินงบประมาณ 545,102,683.11 บาท         
เงินรายได 122,464,110 บาท รวมเปน 667,566,793.11 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 
418,668,577.02 บาท เงินรายได 101}139}387.44 บาท รวมเปน 519,807,964.46 บาท คิดเปน   
รอยละ 77.87 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 618,865,398.07 บาท เงินรายได 
143,801,470 บาท รวมเปน 762,666,868.07 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 517,516,731.88 
บาท เงินรายได 104,486,579.20 บาท รวมเปน 622,003,311.08 บาท คิดเปน รอยละ 81.56       
ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนีมี้สัดสวนคาใชจายทีใ่ชจริงตอคาใชจายตามแผน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
77.87 ในป 2553 เปนรอยละ 81.56 ในป 2554 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.69 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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5) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ 

• ปงบประมาณ 2553  นกัศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

• ปงบประมาณ 2554  นกัศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

ผลผลิตนี้นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย       
ในปงบประมาณ 2553 และ 2544 อยูในระดับดีเทากัน แตมีคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.07 

มิติประสิทธิผล 

1) Benefit – Cost Ratio  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน B/C เทากับ 
ผลประโยชน/คาใชจาย 

• ปงบประมาณ 2553 ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 186,675,360 บาท (9,140 บาท x 1,702 คน x 12 เดือน) โดยมีตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการรวม 454,406,112.52 บาท คิดเปน Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.41  

• ปงบประมาณ 2554 ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 163,752,240 บาท (9,140 บาท x 1,493 คน x 12 เดือน) โดยมีตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการรวม 559,880,890.67 บาท คิดเปน Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.29 

ผลผลิตนี ้มี อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ลดลงเล็กนอยจาก 0.41          
ในป 2553 เปน 0.29 ในป 2554 หรือลดลง 0.12 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 4 

แผนภาพท่ี 4 แสดง Benefit–Cost Ratio ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553  
ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552 ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 87.91 

จากเปาหมายของแผน รอยละ70 สูงกวาแผนรอยละ 17.91  ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา   
1 ป รอยละ 91.32 จากเปาหมายของแผน รอยละ 75 สูงกวาแผนรอยละ 16.32  และนายจางมีความ
พึงพอใจตอผลการทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 78.20 จากเปาหมายของแผน รอยละ 77    
สูงกวาแผนรอยละ 1.20 

• ปงบประมาณ 25543  
ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553 ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.30 

จากเปาหมายของแผน รอยละ70 สูงกวาแผนรอยละ 19.30  ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 
1 ป รอยละ 92.87 จากเปาหมายของแผน รอยละ 75 สูงกวาแผนรอยละ 17.87  และนายจางมีความ
พึงพอใจตอผลการทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 85.80 จากเปาหมายของแผน รอยละ 79    
สูงกวาแผนรอยละ 6.80 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 

แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
1) ผลกระทบตอประชาชน ผลผลิตนี้ชวยเพ่ิมกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถ 

ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ 
2) ผลกระทบตอสังคม เพ่ิมจํานวนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความตองการของ

สงัคมและประเทศ 
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สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที ่กําหนดของผลผลิต “ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในการดําเนินงาน 
(ตนทุนตอหนวย) ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 92,985.09 บาท ต่ํากวาปงบประมาณ 2553 จํานวน 
11,691.45 บาท คิดเปนรอยละ 12.57 เนือ่งจากมีจํานวนนักศึกษา(FTES) เพิม่ขึ้น มีปริมาณผลผลิตที่
ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ในป 2554 ต่ํากวาแผนท้ังหมด ซ่ึงไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 1,493 
คน (แผน 1,981 คน) นักศึกษาเขาใหม 2,684 คน (แผน 2,700 คน) และนักศึกษาคงอยู 8,252 คน 
(แผน 8,543 คน) แตมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลิตบัณฑิตอยูในระดับดี 
มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 และมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี 

มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนทีกํ่าหนด ไดแก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.30 (แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจ
ของนายจางตอผลการทํางานของผูสําเรจ็การศึกษา รอยละ 85.80 (แผนรอยละ 79) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 92.87 (แผน
รอยละ 75) แตมีอัตราสวนผลประโยชน เมื่อเทียบกับตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน (B/C Ratio) 
เทากับ 0.29 ลดลงจากป 2553 เทากับ 0.12 โดยทีผ่ลการประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 
เทากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนีไ้ว เพื่อเพิม่โอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
ตรี ซึง่จะเปนการเพิม่กําลังคนทีมี่ความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสูตลาดแรงงานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ 

โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. จัดการสอนหองเรียนรวมเพื่อลดคาตอบแทนคาสอนพิเศษและลดการเชิญอาจารย

พิเศษจากภายนอก 
2. ลดจํานวนนักศึกษาออกระหวางป โดยดําเนินการบริหารความเสี ่ยง กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อใหจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในปงบประมาณ 
2555 และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตใหเปน   
ท่ีพึงพอใจของผูจางงานและไดงานทําตรงสาขา 
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4. กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร/พลังงาน ไดแก คาวัสดุ คาซอมแซมครุภัณฑ       
คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากร 

5. กํานดมาตรการประหยัดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาโทรศัพท 
6. สํารวจครุภัณฑเสื่อมสภาพ และดําเนินการจําหนายขายทอดตลาดเพือ่ลดคาซอมแซม

ครภุณัฑ 
7. เพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิต โดยใชทรัพยากรคงท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 

ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม
ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพ 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 5,279,900.89 5,279,900.89 4,948,392.86  4,948,392.86 

เงินรายได 572,000.00 523,898.80 491,800.00 178,000.00 

รวม 5,851,900.89 5,803,799.69 5,440,192.86 5,126,392.86 

รอยละ  99.18  94.23 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนผลผลติรวม 7,635,480.32 บาท จํานวน
ผูรับบริการ 4,118 คน  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 1,854.17 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนผลผลติรวม 7,572,583.30 บาท/ จาํนวน
ผูรับบริการ 3,636 คน คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 2,082.67 บาท 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ ป 2554 นอยกวาป 2553 ทําใหผลผลิต
นีมี้ตนทุนผลผลิตรวมลดลง 62,897.02 บาท (รอยละ 0.83) จํานวนผูรับบริการลดลง 482 คน (รอยละ 
13.26) แตมีตนทุนตอหนวยผลผลิตสูงข้ึน 228.50 บาท (รอยละ 10.97) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน   

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
โครงการบริการวิชาการ จํานวน 66 โครงการ สูงกวาแผน 2 โครงการ ผูเขารับบริการวิชาการ จํานวน 
4,118 คน สูงกวาแผน 973 คน (รอยละ 11.51) 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
โครงการบริการวิชาการ จํานวน 59 โครงการ สูงกวาแผน 1 โครงการ ผูเขารับบริการวิชาการ จํานวน 
3,636 คน สูงกวาแผน 491 คน (รอยละ 15.61) 

ผลผลิตนีใ้นป 2554 มีปริมาณผลผลิตทีทํ่าไดจริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกวา
แผน ท้ังจํานวนโครงการบริการวิชาการ และจํานวนผูเขารับบริการวิชาการ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ  

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดีมาก คะแนนเทากับ 3.00 จากคะแนน
เต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2553 อยูในระดับพอใช คะแนนเทากับ 3.00 จากคะแนน
เต็ม 5 

ผลผลิตนี ้มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม ลดลง 
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4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรับเงินงบประมาณ 5,279,900.89 บาท เงินรายได 
572000 บาท รวมเปน 5,851,900.89 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 5,279,900.89 บาท          
เงินรายได 523,898.80 บาท รวมเปน 5,803,799.69 บาท คิดเปนรอยละ 99.18 ของงบประมาณ      
ท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 4,948,392.86 บาท เงินรายได 
491,800 บาท รวมเปน 5,440,192.86 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 4,948,392.86 บาท         
เงินรายได 178,000 บาท รวมเปน 5,126,392.86 บาท คิดเปน รอยละ 94.23 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายทีใ่ชจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลงรอยละ 4.95
ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

5) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ 

• ปงบประมาณ 2553  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ 
รอยละ 89.22 (แผนรอยละ 82) สูงกวาแผนรอยละ 7.22 

• ปงบประมาณ 2554  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ
รอยละ 90.39 (แผนรอยละ 84) สูงกวาแผนรอยละ 6.39 

ผลผลตินี้ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ สูงกวาแผน 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ป 2554 มีตนทุนคาใชจายในการดําเนินการรวม 
7,572,583.30 บาท ในการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 59 โครงการ มีผูเขารับบริการ 3,636 
คน สูงกวาเปาหมายทีกํ่าหนด 491 คน โดยผู รับบริการไดรับความรู และสามารถนําความรู ไปใช
ประโยชนได รอยละ 90.62 สูงกวาแผนรอยละ 7.62 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553 ผูเขารับบริการวิชาการ นําความรูไปใชประโยชน    
คิดเปนรอยละ 88.37 (แผนรอยละ 82) สูงกวาแผนรอยละ 6.37 เปนโครงการท่ีสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 43.75 (แผนรอยละ 5) สูงกวาแผนรอยละ 38.75 และมีความ
พึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 85.81 (แผนรอยละ 76) สูงกวาแผน รอยละ 9.81 

• ปงบประมาณ 2554 ผูเขารับบริการวิชาการ นําความรูไปใชประโยชนคิด
เปนรอยละ 90.62 (แผนรอยละ 83) สูงกวาแผนรอยละ 7.62 เปนโครงการท่ีสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 27 (แผนรอยละ 6) สูงกวาแผนรอยละ 21 และมีความพึงพอใจ
ตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.50 (แผนรอยละ 77) สูงกวาแผน รอยละ 12.50 

ผลผลิตนี้ป 2554 มีโครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวลา 1 ป สูงกวาแผน รอยละ 21 โดยผูเขารับบริการวิชาการนําความรูไปใชประโยชน 
และมีความพึงพอใจตอประโยชนจากการบริการสูงกวาแผนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.25 และ 2.69 ตามลําดับ  
ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 5 
แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
1) ผลกระทบตอประชาชน ไดรับความรู  และสามารถนําไปพัฒนาตนเองใหมี

ศักยภาพเพื่อนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผลงานการใหบริการวิชาการ” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดของผลผลิต “ผลงานการใหบริการวิชาการ”         

มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) ทีเ่กิดขึน้จริงใน
ป 2554 เทากับ 2,082.67 บาท สูงกวา ป 2553 จํานวน 228.50 บาท คิดเปนรอยละ 10.97 แตมี
ปริมาณผลผลิตทีทํ่าไดจริงสูงกวาแผน คือดําเนินการโครงการบริการวิชาการ 59 โครงการ(แผน 58 
โครงการ) มีผูเขารับบริการ 3,636 คน (แผน 3,145 คน) ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
สกอ. ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ระดับพอใช มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.95  และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ รอยละ90.39 สูงกวา
แผนรอยละ 6.39 เพ่ิมข้ึนจากป 2553 รอยละ 0.83 

มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการจํานวน 59 โครงการ เปน
โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 27 สูงกวา
แผน รอยละ 21  มีผู เขารับบริการจํานวน 3,636 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนด 491 คน โดย
ผู รับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.50      
สูงกวาแผน รอยละ 12.5 และผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไดรอยละ 90.62 สูงกวา
แผนรอยละ 7.62 นอกจากนีผ้ลการประเมิน PART ทีไ่ดรับในป 2553 เทากับ 98.02 คะแนน ซ่ึงแสดง
วา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับ
หนึ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด      
ในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อเพิม่โอกาสและทางเลือกใหกับประชาชนในการ
เขารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพือ่พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพียงพอกับการนําไปใชประโยชนใน
การประกอบอาชีพชวยเพิ่มรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เปนการสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพือ่วิจัยและพัฒนารวมทัง้ถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ึน 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 2,695,600.00 2,695,600.00 10,899,300.00  10,899,300.00  

เงินรายได 1,344,500.00 1,344,500.00 178,000.00 178,000.00 

รวม 4,040,100.00 4,040,100.00 11,077,300.00 11,077,300.00 

รอยละ  100  100 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนผลผลติรวม 5,355,191.93 บาท ดําเนินการ
วิจัยจาํนวน 16 โครงการ  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 334,699.50 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนผลผลติรวม 15,395,342.76 บาท ดําเนินการ
วิจัยจาํนวน 32 โครงการ  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 481,104.46 บาท 

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ ป 2554 เพ่ิมข้ึน 10,040,150.83 บาท (รอยละ
187.48) ดําเนินการวิจัยเพ่ิมข้ึน 16 โครงการ (รอยละ 100) ทําใหมีตนทุนตอหนวยผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
146,404.96 บาท (รอยละ 43.74) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน 

• ปงบประมาณ 2553  มีโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (แผนรอยละ 50) สูงกวาแผนรอยละ 50 

• ปงบประมาณ 2554  มีโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 74.72 (แผนรอยละ 60) สูงกวาแผนรอยละ 14.72 

ผลผลิตนีใ้นป 2554 มีปริมาณผลผลิตทีทํ่าไดจริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกวา
แผน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ  

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การวิจัย ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 2.50 จากคะแนนเต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การวิจัย ปการศึกษา 2553 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนีมี้ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการวิจัย ในป 2553 
และ 2554 อยูในระดับดี เทากัน 
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4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรับเงินงบประมาณ 2,695,600 บาท เงินรายได 
1,344,500 บาท รวมเปน 4,040,100 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 4,040,100 บาท          
คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 10,899,300 บาท เงินรายได 
178,000 บาท รวมเปน 11,077,300 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 11,077,300 บาท          
คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ป 2553 และ 2554
เปนไปตามแผน คือรอยละ 100  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ป 2554 มีตนทุนคาใชจายในการดําเนินการรวม 
15,395,342.76 บาท ในการจัดทําวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 32 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จภายนะยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 74.72 สูงกวาแผน รอยละ 14.72 ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 โครงการ สูงกวาแผน 44 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการตามแผน 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 10 โครงการ สูงกวาแผน 4 โครงการ สามารถนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 10 โครงการ สูงกวาแผน 4 โครงการ โดยนําไปใช
ประโยชนไดภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 12 โครงการ สูงกวาแผน 9 โครงการ 

• ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 โครงการ สงูกวาแผน 44 โครงการ สามารถนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน โดยนําไปใชประโยชนไดภายใน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 7 โครงการ สูงกวาแผน 3 โครงการ 

ผลการดําเนินงานผลผลิตนี้ มีความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 
ตามท่ีกําหนดไว ในป 2553 และ 2554 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 5 
แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

ข. ผลกระทบ (Impact) 
1) ผลกระทบตอประชาชน ไดรับความรู จากการถายทอดองคความรูและการ

เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ซึ่งจะสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได 
2) ผลกระทบตอสังคม ชวยเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 

ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
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สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี” 
มีประสิทธิภาพ ถึงแมวาในป 2554 จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) เปนเงิน 
481,104.46 บาท ซึ่งสูงกวาป 2553 เทากับ 146,404.96 บาท แตปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงสูงกวา
แผน คือมีโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 74.72 สูงกวาแผนรอยละ 
14.72 ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดับดี และมีสัดสวน
คาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 100 

มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 โครงการ สูงกวาแผน 44 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับผลการประเมิน PART ในป 2553 
เทากับ 97.14 คะแนน ซึง่แสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ในผลผลิตนี ้มีความคุมคาในระดับหนึ ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี ้มีความคุมคา          
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนีไ้ว เพือ่สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตผลิตภัณฑและหรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลกรให       
มีความรูความเขาใจและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมซึ่งจะสงผลให
ประชาชนไดรับความรู จากการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงจะนําไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         
ของทองถ่ินและประเทศตอไป 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพือ่วิจัยและพัฒนารวมทัง้ถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ึน 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 1,283,500.00 1,283,500.00 4,257,800.00  3,987,800.00  

เงินรายได 3,116,000.00 3,116,000.00 1,781,400.00 1,772,400.00 

รวม 4,399,500.00 4,399,500.00 6,039,200.00 5,760,200.00 

รอยละ  100  95.38 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนผลผลติรวม 5,979,537.53 บาท ดําเนินการ
วิจัยจาํนวน 49 โครงการ  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 122,031.38 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนผลผลติรวม 7,274,452.42 บาท ดําเนินการ
วิจัยจาํนวน 60 โครงการ  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 121,240.87 บาท 

ป 2554 ผลผลิตนีมี้ตนทุนผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 1,294,914.89 บาท (รอยละ
17.80) ดําเนินการวิจัยเพ่ิมข้ึน 11 โครงการ (รอยละ 18.33) แตมีตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง 790.51 บาท 
(รอยละ 0.65) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน 

• ปงบประมาณ 2553  มีโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.11 (แผนรอยละ 50) สูงกวาแผนรอยละ 41.11 

• ปงบประมาณ 2554  มีโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.41 (แผนรอยละ 60) สูงกวาแผนรอยละ 21.41 

ผลผลิตนีใ้นป 2554 มีปริมาณผลผลิตทีทํ่าไดจริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกวา
แผน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ  

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การวิจัย ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 2.50 จากคะแนนเต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การวิจัย ปการศึกษา 2553 อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนีมี้ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการวิจัย ในป 2553 
และ 2554 อยูในระดับดี เทากัน 
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4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรับเงินงบประมาณ 1,283,500 บาท เงินรายได 
3,116,000 บาท รวมเปน 4,399,500 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 4,399,500 บาท          
คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 4,257,800 บาท เงินรายได 
1,781,400 บาท รวมเปน 6,039,200 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,987,800 บาท เงินรายได 
1,772,400 บาท รวมเปน 5,760,200 บาท คิดเปนรอยละ 95.38 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนี้ ป 2554 มีสัดสวนคาใชจายทีใ่ชจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลง  
รอยละ 4.62  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ป 2554 มีตนทุนคาใชจายในการดําเนินการรวม 
7,274,452.42 บาท ในการจัดทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน 60 โครงการ สามารถดําเนินการได
แลวเสร็จภายนะยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 81.41 สูงกวาแผนรอยละ 21.41 ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ สูงกวาแผน 69 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการตามแผน 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 24 โครงการ สงูกวาแผน 18 โครงการ สามารถนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 12 โครงการ สูงกวาแผน 6 โครงการ โดยนําไปใช
ประโยชนไดภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 12 โครงการ สูงกวาแผน 9 โครงการ 

• ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ สงูกวาแผน 69 โครงการ สามารถนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน โดยนําไปใชประโยชนไดภายใน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 7 โครงการ สูงกวาแผน 4 โครงการ 

ผลการดําเนินงานผลผลิตนี้ มีความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 
ตามท่ีกําหนดไว ในป 2553 และ 2554 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 5 
แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
1) ผลกระทบตอประชาชน ไดรับความรู จากการถายทอดองคความรูและการ

เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ซึ่งจะสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได 
2) ผลกระทบตอสังคม ชวยเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 

ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
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สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู”  
มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย)        ท่ีเกิดข้ึน
จริงในป 2554 เทากับ 121,240.87 บาท ต่ํากวาป 2553 จํานวน 790.51 บาท โดยมีปริมาณผลผลิตท่ี
ทําไดจริงสูงกวาแผน คือโครงการวิจัยท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 81.41 สูงกวา
แผนรอยละ 21.41 ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดับดี และมี
สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 95.38 

มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ สูงกวาแผน 69 โครงการ และนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับผลการประเมิน 
PART ในป 2553 เทากับ 87.18 คะแนน ซึ่งแสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึง่ และเพื่อให การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนีมี้
ความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว 
เพือ่สนับสนุนใหบุคลกรไดมีโอกาสสรางองคความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนในดานวิชาการ และหรือ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดสูผลงานวิจัยประยุกตเพื่อประโยชนในเชิงสังคมและพาณิชยนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศตอไป 
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินความคุมคา 

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 สรุปคาใชจายท่ีเกี่ยวของกบัผลผลิตท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและคาใชจายจริงของผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หนวย : บาท 

ประเภท
คาใชจาย 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

งบประมาณ คาใชจายจริง งบประมาณ คาใชจายจริง 

เงินงบประมาณ 3,416,055.75 3,416,055.75 3,830,200.00  3,768,596.75 

เงินรายได 349,500.00 349,500.00 446,000.00 350,972.21 

รวม 3,765,555.75 3,765,555.75 4,276,200.00 4,119,568.96 

รอยละ  100  96.34 

เงินงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงรายการ 
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2.3 ผลการดําเนินงาน 

ก. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ 

1) ตนทุนตอหนวย  

• ปงบประมาณ 2553  มีตนทุนผลผลติรวม 5,184,911.28 บาท จํานวน
ผูเขารวมโครงการ 11,042 คน  คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 469.56 บาท 

• ปงบประมาณ 2554  มีตนทุนผลผลติรวม 5,607,101.10 บาท/ จาํนวน
ผูเขารวมโครงการ 6,895 คน คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 813.21 บาท 

ผลผลิตนี้ป 2554 มีตนทุนผลผลิตเพิม่ขึ้น 422,189.82 บาท (รอยละ 7.53) แตมี
ผูเขารวมโครงการลดลง 4,147 คน (รอยละ 60.15) ทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตสูงขึ้น 343.65 บาท (รอย
ละ 42.26) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ 2553 และ 2554 
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2) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน   

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 47 โครงการ สูงกวาแผน 1 โครงการ ผูเขารวม
โครงการ จํานวน 11,042 คน ต่ํากวาแผน 423 คน (รอยละ 3.69) 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเปน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 45 โครงการ เทากับแผน ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 6,895 คน สูงกวาแผน 1,440 คน (รอยละ 26.40) 

ผลผลิตนีป้ 2554 มีการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดตาม
แผน และมีผูเขารวมโครงการสูงกวาแผน แตลดลงจากป 2553 รอยละ 60.15 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2 แสดงปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบกับแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

3) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพ 

• ปงบประมาณ 2553  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 อยูในระดับดีมาก คะแนนเทากับ 3 จากคะแนนเต็ม 3 

• ปงบประมาณ 2554  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.ดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2553 อยูในระดับดีมาก คะแนนเทากับ 5 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี ้มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในป 2553 และ 2554 ระดับดีมากเทากัน 
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4) สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน 

• ปงบประมาณ 2553  ไดรับเงินงบประมาณ 3,416,055.75 บาท เงินรายได 
349,500 บาท รวมเปน 3,765,555.75 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,416,055.75 บาท          
เงินรายได 349}500 บาท รวมเปน 3,765,555.75 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

• ปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินงบประมาณ 3,830,200 บาท เงินรายได 
446,000 บาท รวมเปน 4,276,200 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,768,596.75 บาท เงินรายได 
350.972.21 บาท รวมเปน 4,119,568.96 บาท คิดเปน รอยละ 96.34 ของงบประมาณท่ีไดรับ 

ผลผลิตนีป้ 2554 มีสัดสวนคาใชจายที่ใชจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลง   
รอยละ 3.66 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจายตามแผน ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

มิติประสิทธิผล 

1) Cost – Effectiveness ป 2554 มีตนทุนคาใชจายในการดําเนินการรวม 
5,607,101.10 ในการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 45 โครงการ มีผูเขารวมโครงการ 
6,895 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนด 1,440 คน โดยผูรับเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90.01 สูงกวาแผนรอยละ 6.01 
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2) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 

• ปงบประมาณ 2553 มีโครงการ/กิจกรรมทีมี่การเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 40 โครงการ สูงกวาแผน 1 โครงการ เปนโครงการทีมี่การเผยแพรภายใน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 40 โครงการ สูงกวาแผน 10 โครงการ โดยผู เขารวมโครงการ/กิจกรรม          
มีความพึงพอใจตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 87.26 สูงกวาแผน รอยละ 5.26 

• ปงบประมาณ 2554 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 45 โครงการ สูงกวาแผน 6 โครงการ เปนโครงการท่ีมีการเผยแพรภายใน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 45 โครงการ สูงกวาแผน 15 โครงการ โดยผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม           
มีความพึงพอใจตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90.01 สูงกวาแผน รอยละ 6.01 

ผลผลิตนี้ป 2554 มีการดําเนินการสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายเพ่ิมข้ึน
จากป 2553 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 

แผนภาพท่ี 5 แสดงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย ปงบประมาณ 2553 และ 2554 

 
 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
ผลกระทบตอประชาชน ได รับความรู  ความเขาใจและเห็นความสํา คัญของ

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 



รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.กระทรวงศึกษาธิการ 

 47 

สวนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุมคาและแผนดําเนินการในอนาคต 

จากการประเมินความคุมคาผลผลิต “ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธผล สรุปไดดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพือ่สรางองค
ความรู”  มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย)        
ทีเ่กิดขึน้จริงในป 2554 เทากับ 121,240.87 บาท ต่ํากวาป 2553 จํานวน 790.51 บาท โดยมีปริมาณ
ผลผลิตท่ีทําไดจริงสูงกวาแผน คือโครงการวิจัยทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 81.41 
สูงกวาแผนรอยละ 21.41 ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดับดี 
และมีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 95.38 

มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เม่ือพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 2554 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ สูงกวาแผน 69 โครงการ และนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับผลการประเมิน 
PART ในป 2553 เทากับ 87.18 คะแนน ซึ่งแสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนีมี้ความคุมคาในระดับหนึง่ และเพื่อให การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนีมี้
ความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว 
เพือ่สนับสนุนใหบุคลกรไดมีโอกาสสรางองคความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนในดานวิชาการ และหรือ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดสูผลงานวิจัยประยุกตเพื่อประโยชนในเชิงสังคมและพาณิชยนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศตอไป 
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พระนคร. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดสําเนา. 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2553. เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําป
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ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ ( PART) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . 2551 . แนวทางการ
ประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ.  กรุงเทพฯ 

สํานักงบประมาณ. 2554. เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เลมท่ี 8 (4). 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก 1 

3.1 การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 

- 
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ภาคผนวก 2 

3.2 การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 
ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรที่ 1: จดัการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยทีี่มีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบ   

องครวม 

กลยุทธท่ี 1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ

เฉพาะทาง 

กลยุทธท่ี 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑติให

เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา 

กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา  

ตรงสาขา (รอยละ) 

Q : ความพึงพอใจของนายจางท่ีมี

ตอผูสําเร็จการศึกษา (รอยละ) 

T : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายในระยะเวลา 1 ป  

(รอยละ) 

 

- ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 

ผลผลิตท่ี 1.1.1 ผูสาํเรจ็การศึกษา   

ดานสังคมศาสตร 

ผลผลิตท่ี 1.1.2 ผูสาํเรจ็การศึกษา   

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 

Q : จํานวนนักศึกษาเขาใหม (คน) 

Q : จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

Q : ผูสาํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร (รอยละ) 

T : ผูสาํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา 

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด(รอยละ) 

C : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
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3.3 แบบฟอรมเพ่ือพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นักศึกษาดานสังคมศาสตร  
ลักษณะผลประโยชน  : การสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา และผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา             
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน  : มีศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนดานสงัคมศาสตร 23 สาขาวิชา จํานวน 4,165 คน 

1. ดาํเนนิการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา จาํนวน 70 คน  

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 1 สาขาวิชา จาํนวน 70 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 17 สาขาวิชา จํานวน 3,565 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 4 สาขาวิชา จาํนวน 440 คน 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 
1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 

 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 
นกัศึกษา สําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน 1,566 คน 171,758,880 บาท 

(เงินเดือนปริญญาตรี 
9,140 บาท x 1,566 คน 
x 12 เดอืน) 

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน 

กลุมสังคม เพิ่มกําลังคนที่มีคุณภาพ และมคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ไดเพียงพอและเปนที่พึงพอใจของใชบัณฑติ 
 - นายจางมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 84.40    

(แผนรอยละ 79) 

2. คาใชจาย 
2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบหุมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) - งบดําเนนิงาน 170,040,934.29 
งบบุคลากรเต็มเวลา   

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) - งบดําเนนิงาน 60,746,978.48 
งบบุคลากรเต็มเวลา   
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดานการเมอืงและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 
 

ความสูญเสียดานอ่ืนๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นกัศึกษาดานสังคมศาสตร  
ลักษณะผลประโยชน  : สําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  

ไดงานทําตรงสาขา  
ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน  : มีศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนดานสงัคมศาสตร 23 สาขาวิชา จํานวน 4,165 คน 

1. ดาํเนนิการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา จาํนวน 70 คน  

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 1 สาขาวิชา จาํนวน 70 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ 17 สาขาวิชา จํานวน 3,565 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 4 สาขาวิชา จาํนวน 440 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก 8 

ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร  : 
จดัการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ  
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ 

   

 กลยุทธ : 
1. บรูณาการหลกัสตูรแบบ

องครวม 
2. สรางความเขมแข็งทาง

วิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริหารจดัการเชงิรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและ

บัณฑิต ใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา 

5. พัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษา
ทกุระดบั 

 
- ผูสาํเร็จการศึกษาไดงานทาํ

ตรงสาขา 

 
=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  

ที่ไดงานทาํตรงสาขา / 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด x  100 

 
เปาหมาย 

= รอยละ  70 

- ความพึงพอใจของนายจาง  
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

=  ผลรวมของ คารอยละของ
ความคิดเห็นของนายจาง
ที่มีตอการปฏิบัติงานของ
ผูสาํเร็จการศึกษา ของ
นายจางทุกคน  /   
จํานวนนายจางที่แสดง
ความคิดเห็นทั้งหมด 

เปาหมาย 
= รอยละ  79   

 

- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
ศึกษาตอหรือประกอบอาชพี
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  
ที่ไดงานทาํ ศึกษาตอ  
หรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป / 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  x  100 

เปาหมาย 
= รอยละ  71 

 ผลผลิต : 
ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สงัคมศาสตร 

 
- จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

 
 

 
เปาหมาย 

= 1,554 คน 
- จํานวนนักศึกษาเขาใหม  เปาหมาย 

= 1,705 คน 
- จํานวนนักศึกษาคงอยู  เปาหมาย 

= 4,165 คน 
- ผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  
ที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร /
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  x  100   

เปาหมาย 
= รอยละ 96 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 - ผูสําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลกัสตูร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา   
ที่จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด / จํานวนผูสาํเร็จ
การศึกษาทั้งหมด  x  
100 

เปาหมาย 
= รอยละ 95 

- คาใชจายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 71,466,320 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั น่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชวีิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลอืกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 
 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย 
 

- ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 263,768,924.69 
บาท / จํานวนนักศึกษา 4,368.53 (FTES)   คิดเปนตนทนุ   
ตอหนวย 60,379.33 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 288,060,515.58 
บาท / จํานวนนักศึกษา 5,363.73 (FTES)   คิดเปนตนทนุ   
ตอหนวย 53,705.26 บาท 

ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยลดลงจาก 60,379.33 บาท ใน
ปงบประมาณ 2553 เปน 53,705.26 บาท ในปงบประมาณ 
2554 หรือลดลงรอยละ 12.43 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน  
ปริมาณผลผลิต แผน(คน) ผล(คน) รอยละ 

ผูสําเร็จการศึกษา    
2553 1,470 1,357 92.31 
2554 1,554 1,566 100.77 

นกัศึกษาเขาใหม    
2553 2,185 1,455 66.59 
2554 1,705 1,466 85.98 

นักศึกษาคงอยู    
2553 4,465 4,017 89.97 
2554 4,165 4,047 97.17 

ผลผลตินี้ในปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผูสาํเร็จการศึกษา      
สูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากปงบประมาณ 2553  มีนักศึกษา       
เขาใหม และนักศึกษาคงอยู ต่ํากวาแผน แตเพิ่มข้ึนจาก 
ปงบประมาณ 2553  

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
เรียนการสอน ปการศึกษา 2552 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 
2.17 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลติ
บัณฑิต ปการศึกษา 2553 อยูในระดบัด ีคะแนนเทากับ 4.17 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานการผลิตบณัฑิต/การเรียนการสอน ปการศึกษา 2553 
และ 2552 อยูในระดบัดี เทากัน  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน  - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 90,571,320.25 บาท 
เงนิรายได 50,815,030 บาท รวมเปน 141,386,350.25 
บาท มีการใชจายเงนิงบประมาณ 96,087,764.51 บาท    
เงินรายได 33,688,233.59 บาท รวมเปน 129,775,998.10 
บาท คิดเปนรอยละ 91.79 ของงบประมาณทีไ่ดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ  142,148,159.07 
บาท เงนิรายได 60,577,560 บาท รวมเปน 
202,725,719.07 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ  
130,174,693.73 บาท เงินรายได 24,296,407.20 บาท รวม
เปน 154,471,100.93 บาท คิดเปนรอยละ 76.20 

หมายเหตุ  งบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงรายการ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลง 
จากรอยละ 91.79  ในปงบประมาณ 2553 เปนรอยละ 76.20  
ในปงบประมาณ 2554  หรือลดลงรอยละ 15.59 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ 

- ปการศึกษา 2553 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

- ปการศึกษา 2554 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

หมายเหตุ  ขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน (6/3/55) 

ผลผลตินี้นักศึกษามีความพงึพอใจตอการจัดการเรียน      
การสอนของอาจารย อยูในระดับดี เทากัน แตคาเฉลี่ยลดลง
เลก็นอย จาก 4.31  ในปการศึกษา 2553  เปน 4.24  ในป
การศึกษา  2554 หรือลดลง  0.07 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 Benefit – Cost Ratio อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ  B/C 
= ผลประโยชนทีไ่ด/ตนทนุคาใชจาย 

- ปงบประมาณ 2553 
• ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา เทากับ 148,835,760 บาท (9,140 บาท x 
1,357 คน x 12 เดอืน) 

• ตนทุนคาใชจายในการดาํเนินการ 263,768,924.69 บาท 
• Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.56 

- ปงบประมาณ 2554 
• ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา เทากับ  171,758,880 บาท (9,140 บาท x 
1,566 คน x 12 เดอืน) 

• ตนทุนคาใชจายในการดาํเนินการ 288,060,515.58 บาท 
• Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.60 
ผลผลตินี ้Benefit – Cost Ratio เพิ่มข้ึนจาก 0.56           
ในปงบประมาณ 2553 เปน 0.60 ในปงบประมาณ 2554   
หรือเพิ่มข้ึน 0.04 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552
ไดงานทาํตรงสาขา  คิดเปนรอยละ 88.43 (แผน รอยละ 70) 

- ปงบประมาณ 2554 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553
ไดงานทาํตรงสาขา คิดเปนรอยละ 89.77 (แผน รอยละ 70) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินี้ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขาสูงกวาแผน
เพิ่มข้ึน จากรอยละ 88.43 ในรุนปการศึกษา 2552 เปน   
รอยละ 89.77 ในรุนปการศึกษา 2553 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
1.34 

 - ปงบประมาณ 2553 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552
ไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 
89.89 (แผน รอยละ 70) 

- ปงบประมาณ 2554 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553
ไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 
93.36 (แผน รอยละ 71) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินี้ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 1 ป สูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 89.89 ใน  
รุนปการศึกษา 2552 เปนรอยละ 93.36 ในรุนปการศึกษา 
2553 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.47 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ผลประโยชนจากการใชบริการ 

- ปงบประมาณ 2553 นายจางมคีวามพึงพอใจตอผลการ
ทาํงานของผูสาํเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552  อยูใน  
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 78.20 (แผน รอยละ 77) 

- ปงบประมาณ 2554 นายจางมคีวามพึงพอใจตอผลการ
ทาํงานของผูสาํเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 อยูใน    
ระดบัมาก  คิดเปนรอยละ 84.40 (แผน รอยละ 79) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินีค้วามพึงพอใจของนายจางตอผลการทาํงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 78.20  ในรุน
ปการศึกษา 2552 เปนรอยละ 84.40 ในรุนปการศึกษา 2553 
หรือเพิ่มข้ึน รอยละ 6.20 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

  การประเมนิผลกระทบตอประชาชน เพิ่มกําลังคนที่มีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอม 
เขาสูโลกของการทาํงานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
    การประเมนิผลกระทบตอสงัคม เพิ่มจํานวนแรงงานที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํ 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 30 

คะแนนรวม 100 100 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  
ผลการดํา เนินงานตามกิจกรรมที ่กํ าหนดของผลผลิต 

“ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร” มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาจากคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน (ตนทุนตอ
หนวย) ที่เกิดขึ้นจริงในป 2554 เทากับ 53,705.26 บาท ต่ํากวา 
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 6,674.04 บาท คิดเปน รอยละ 
12.43  ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ในป 
2554 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาแผนเพิ่มขึ้นจากป 2553 
มีนักศึกษาเขาใหมและนักศึกษาคงอยูต่ํากวาแผน แตเพิ่มข้ึนจาก
ป 2553 การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
ผลิตบัณฑิต มีผลอยู ในระดับดี มีสัดสวนคาใชจายจริงตอ
คาใชจายตามแผนลดลง และมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาตอการจดัการเรียนการสอนของอาจารยอยูในระดบัดี 

 มิติเชิงประสทิธิผล  
ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ

ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนด ซึ่ง
ไดแกจํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.77 
(แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจของนายจางตอผล
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 84.40 (แผนรอยละ 
79) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 93.36 (แผน
รอยละ 71) มีอัตราสวนผลประโยชน เมื ่อเทียบกับตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการ (B/C Ratio) เทากับ 0.60 เพิ่มขึ้น
จากป 2553 เทากับ 0.04 และไดรับผลการประเมิน PART ใน
ปงบประมาณ 2553 100 คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิต
นีม้ีความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจใน
ผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
อนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อเพิ่มโอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึง่จะเปนการเพิ ่ม
กําลังคนที่มีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานและการแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของประเทศ 
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แบบฟอรมท่ี 3.1: การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 
-  
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แบบฟอรมที ่3.2: การกําหนดตัวชีว้ดัและการพจิารณาความสมบูรณของขอมูล 

ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรที่ 1: จดัการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยทีี่มีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบ   

องครวม 

กลยุทธท่ี 1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ

เฉพาะทาง 

กลยุทธท่ี 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑติให

เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา 

กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา  

ตรงสาขา (รอยละ) 

Q : ความพึงพอใจของนายจางท่ีมี

ตอผูสําเร็จการศึกษา (รอยละ) 

T : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายในระยะเวลา 1 ป  

(รอยละ) 

 

- ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 

ผลผลิตท่ี 1.1.1 ผูสาํเรจ็การศึกษา   

ดานสังคมศาสตร 

ผลผลิตท่ี 1.1.2 ผูสาํเรจ็การศึกษา   

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จาํนวนผูสาํเรจ็การศึกษา (คน) 

Q : จํานวนนักศึกษาเขาใหม (คน) 

Q : จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

Q : ผูสาํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร (รอยละ) 

T : ผูสาํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา 

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด(รอยละ) 

C : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
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3.3 แบบฟอรมเพื่อพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : นกัศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ลักษณะผลประโยชน : การสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา  
ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง(ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน : มีศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 66 สาขาวิชา นักศึกษา 8,543 คน  

1. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะครุศาสตร 12 สาขาวิชา นักศึกษา 1,002 คน 

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี         
คหกรรมศาสตร 

13 สาขาวิชา นักศึกษา 1,569 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

3 สาขาวิชา นักศึกษา 789 คน 

4. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะบริหารธรุกิจ 2 สาขาวิชา นักศึกษา 645 คน 

5. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร        
และเทคโนโลย ี

3 สาขาวิชา นักศึกษา 554 คน 

6. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร 23 สาขาวิชา นักศึกษา 2,913 คน 

7. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชัน่ 

8 สาขาวิชา นักศึกษา 651 คน 

8. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

2 สาขาวิชา นักศึกษา 420 คน 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 

1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

นกัศึกษา สําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน 1,493 คน 163,752,240 บาท 
(เงินเดือนปริญญาตรี 
9,140 บาท x 1,493 คน 
x 12 เดอืน) 

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
  ลักษณะของผลประโยชน 

กลุมสังคม เพิ่มกําลังคนที่มีคุณภาพ และมคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ไดเพียงพอและเปนที่พึงพอใจของใชบัณฑติ 
 - นายจางมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 84.40    

(แผนรอยละ 79) 

2. คาใชจาย 

2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) - งบดําเนนิงาน 327,402,409.49 
งบบุคลากรเต็มเวลา   

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) - งบดําเนนิงาน 87,702,574.56 
งบบุคลากรเต็มเวลา   
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 
 

ความสูญเสียดานอ่ืนๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นกัศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ลักษณะผลประโยชน : การสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา  
ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : คนไทย 
ลักษณะผลประโยชน : มีศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 66 สาขาวิชา นักศึกษา 8,543 คน  

1. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะครุศาสตร 12 สาขาวิชา นักศึกษา 1,002 คน 

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี         
คหกรรมศาสตร 

13 สาขาวิชา นักศึกษา 1,569 คน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

3 สาขาวิชา นักศึกษา 789 คน 

4. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะบริหารธรุกิจ 2 สาขาวิชา นักศึกษา 645 คน 

5. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร        
และเทคโนโลย ี

3 สาขาวิชา นักศึกษา 554 คน 

6. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร 23 สาขาวิชา นักศึกษา 2,913 คน 

7. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชัน่ 

8 สาขาวิชา นักศึกษา 651 คน 

8. ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

2 สาขาวิชา นักศึกษา 420 คน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร : 
จดัการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยทีี่มีที่มีคุณภาพ 

   

 กลยุทธ : 
1. บรูณาการหลกัสตูรแบบ

องครวม 
2. สรางความเขมแข็งทาง

วิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริหารจดัการเชงิรุก 
4. พัฒนานักศึกษาและ

บัณฑิต ใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา 

5. พัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษา
ทกุระดบั 

 
- ผูสาํเร็จการศึกษาไดงานทาํ

ตรงสาขา 

 
=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  

ที่ไดงานทาํตรงสาขา / 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด x  100 

 
เปาหมาย 

= รอยละ  70 

- ความพึงพอใจของนายจาง  
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

=  ผลรวมของ คารอยละของ
ความคิดเห็นของนายจาง
ที่มีตอการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา ของ
นายจางทุกคน  /   
จํานวนนายจางที่แสดง
ความคิดเห็นทั้งหมด 

เปาหมาย 
= รอยละ  79   

 

- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
ศึกษาตอหรือประกอบอาชพี
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  
ที่ไดงานทาํ ศึกษาตอ  
หรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป / 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  x  100 

เปาหมาย 
= รอยละ  75 

 ผลผลิต : 
ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สงัคมศาสตร 

 
- จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

 
 

 
เปาหมาย 

= 1,981 คน 
- จํานวนนักศึกษาเขาใหม  เปาหมาย 

= 2,700 คน 
- จํานวนนักศึกษาคงอยู  เปาหมาย 

= 8,543 คน 
- ผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา  
ที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร /
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  x  100   

เปาหมาย 
= รอยละ 96 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 - ผูสําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลกัสตูร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

=  จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา   
ที่จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด /จํานวนผูสาํเร็จ
การศึกษาทั้งหมด  x  
100   

เปาหมาย 
= รอยละ 95 

- คาใชจายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 374,773,930 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      กระทรวงศึกษาธิการ 

 ภาคผนวก 25 

3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั ่น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชวีิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาข้ัน
พืน้ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื ้นที ่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) 
 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย 
 

- ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 454,406,112.52 
บาท / จํานวนนักศึกษา 4,341.05 (FTES)   คิดเปนตนทนุ   
ตอหนวย 104,676.54 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 559,880,890.67 
บาท / จํานวนนักศึกษา 6,021.19 (FTES)   คิดเปนตนทนุ   
ตอหนวย 92,985.09 บาท 

ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยลดลงจาก 104,676.54 บาท ใน
ปงบประมาณ 2553 เปน 92,985.09 บาท ในปงบประมาณ 
2553 หรือลดลงรอยละ 12.57 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทยีบกับแผน  
ปริมาณผลผลิต แผน(คน) ผล(คน) รอยละ 

ผูสําเร็จการศึกษา    
2553 1,906 1,702 89.30 
2554 1,981 1,493 75.37 

นกัศึกษาเขาใหม    
2553 2,660 2,686 100.98 
2554 2,700 2,684 99.41 

นักศึกษาคงอยู    
2553 7,876 7,728 98.12 
2554 8,543 8,252 96.59 

ผลผลตินี้ในปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผูสาํเร็จการศึกษา      
นักศึกษาเขาใหม และนักศึกษาคงอยู ต่ํากวาแผน และลดลง
จากปงบประมาณ 2553  

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
เรียนการสอน ปการศึกษา 2552 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 
2.17 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลติ
บัณฑิต ปการศึกษา 2553 อยูในระดบัด ีคะแนนเทากับ 4.17 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานการผลิตบณัฑิต/การเรียนการสอน ปการศึกษา 2553 
และ 2552 อยูในระดบัดี เทากัน  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน  - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 545,102,683.11 
บาท เงนิรายได 122,464,110 บาท รวมเปน 
667,566,793.11 บาท มกีารใชจายเงนิงบประมาณ 
418,668,577.02 บาท เงินรายได 101,139,387.44 บาท 
รวมเปน 519,807,964.46 บาท คิดเปนรอยละ 77.87 ของ
งบประมาณทีไ่ดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ 618,865,398.07 
บาท เงนิรายได 143,801,470 บาท รวมเปน 
762,666,868.07 บาท มีการใชจายเงินงบประมาณ 
517,516,731.88 บาท เงินรายได 104,486,579.20 บาท 
รวมเปน 622,003,311.08 บาท คิดเปนรอยละ 81.56   

หมายเหตุ  คาใชจายตาม พ.ร.บ. งบประมาณ หลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน เพิ่มข้ึน
จากรอยละ 77.87  ในปงบประมาณ 2553 เปนรอยละ 81.56  
ในปงบประมาณ 2554  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.69 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ 

- ปการศึกษา 2553 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

- ปการศึกษา 2554 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

หมายเหตุ  ขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน (6/3/55) 

ผลผลตินี้นักศึกษามีความพงึพอใจตอการจัดการเรียน      
การสอนของอาจารย อยูในระดับดี เทากัน แตคาเฉลี่ยลดลง
เลก็นอย จาก 4.31  ในปการศึกษา 2553  เปน 4.24  ในป
การศึกษา  2554  หรือลดลง  0.07 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 Benefit – Cost Ratio อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุคาใชจาย B/C 
= ผลประโยชนที่ได/ตนทนุรวม 

- ปงบประมาณ 2553 
• ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา เทากับ 186,675,360 บาท (9,140 บาท x 
1,702 คน x 12 เดอืน) 

• ตนทุนคาใชจายในการดาํเนินการ 454,406,112.52 บาท 
• Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.41 

- ปงบประมาณ 2554 
• ผลประโยชนจากรายไดของการประกอบอาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา เทากับ 163,752,240 บาท ( 9,140 บาท x 
1,493 คน x 12 เดอืน) 

• ตนทุนคาใชจายในการดาํเนินการ 559,880,890.67 บาท 
• Benefit – Cost Ratio เทากับ 0.29 
ผลผลตินี ้Benefit – Cost Ratio ลดลงจาก 0.41             
ในปงบประมาณ 2553 เปน 0.29 ในปงบประมาณ 2554   
หรือลดลง 0.12 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552
ไดงานทาํตรงสาขา คิดเปนรอยละ 87.91 (แผน รอยละ 70) 

- ปงบประมาณ 2554 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553
ไดงานทาํตรงสาขา คิดเปนรอยละ 89.30 (แผน รอยละ 70) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินี้ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขาสูงกวาแผน
เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 87.91 ในรุนปการศึกษา 2552 เปน    
รอยละ 89.3 ในรุนปการศึกษา 2553 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.39 

 - ปงบประมาณ 2553 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2552
ไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 
91.32 (แผน รอยละ 75) 

- ปงบประมาณ 2554 ผูสาํเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2553
ไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 
92.87 (แผน รอยละ 75) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินี้ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 1 ป สูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 91.32       
ในรุนปการศึกษา 2552 เปนรอยละ 92.87 ในรุนปการศึกษา 
2553 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.55 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      กระทรวงศึกษาธิการ 

 ภาคผนวก 29 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ผลประโยชนจากการใชบริการ 

- ปงบประมาณ 2553 นายจางมคีวามพึงพอใจตอผลการ
ทาํงานของผูสาํเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552 อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 78.20 (แผน รอยละ 77) 

- ปงบประมาณ 2554 นายจางมคีวามพึงพอใจตอผลการ
ทาํงานของผูสาํเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 85.80 (แผน รอยละ 79) 

หมายเหตุ ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทร.พระนคร(12/4/55) 

ผลผลตินีค้วามพึงพอใจของนายจางตอผลการทาํงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 78.20 ในรุน 
ปการศึกษา 2552  เปนรอยละ 85.80  ในรุนปการศึกษา  2553 
หรือเพิ่มข้ึน รอยละ 7.60 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน เพิ่มกําลังคนที่มีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอม 
เขาสูโลกของการทาํงานและการแขงขันอยางมคีณุภาพ 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
 การประเมนิผลกระทบตอสงัคม เพิ่มจํานวนแรงงานที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํ 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 24 
คะแนนรวม 100 94 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  

ผลการดํา เนินงานตามกิจกรรมที ่กํ าหนดของผลผลิต 
“ผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาด านวิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี”               
มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายที ่เกิดขึน้ในการ
ดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) ที่เกิดขึ้นจริงในป 2554 เทากับ 
92,985.09 บาท ต่ํากวาปงบประมาณ 2553 จํานวน 11,691.45 
บาท คิดเปนรอยละ 12.57 เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษา(FTES) 
เพิ่มขึ้น มีปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ในป 
2554 ต่ํากวาแผนทั้งหมด ซึ่งไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
1,493 คน (แผน 1,981 คน) นักศึกษาเขาใหม 2,684 คน (แผน 
2,700 คน) และนกัศึกษาคงอยู 8,252 คน (แผน 8,543 คน) แต
มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการผลิต
บัณฑิตอยูในระดับดี มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาตอการจดัการเรียนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี 

 มิติเชิงประสทิธิผล  

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนทีกํ่าหนด 
ไดแกจํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรงสาขา รอยละ 89.30 
(แผน รอยละ 70) รอยละของความพึงพอใจของนายจางตอผล
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 85.80 (แผนรอยละ 
79) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 92.87 (แผน
รอยละ 75) แตมีอัตราสวนผลประโยชน เมื่อเทียบกับตนทุน
คาใชจายในการดําเนินงาน (B/C Ratio) เทากับ 0.29 ลดลงจาก
ป 2553 เทากับ 0.12 โดยทีผ่ลการประเมิน PART ใน
ปงบประมาณ 2553 เทากับ 94 คะแนน ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิต
นีม้ีความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจใน
ผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
อนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อเพิ่มโอกาส
และทางเลือกใหกับผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึง่จะเปนการเพิ ่ม
กําลังคนที่มีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานและการแขงขันอยางมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของประเทศ 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. จัดการสอนหองเรียนรวมเพื ่อลดคาตอบแทนคาสอน

พิเศษและลดการเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอก 
2. ลดจํานวนนักศึกษาออกระหวางป โดยดําเนินการบริหาร

ความเสี ่ยง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื ่อใหจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเปาหมายทีกํ่าหนดในปงบประมาณ 
2555 และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการผลิตบัณฑิตใหเปนที่ พึงพอใจของผูจางงาน และไดงาน
ทาํตรงสาขา 

4. กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร/พลังงาน ไดแก     
คาวัสดุ คาซอมแซมครุภัณฑคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือประเมินความ
คุมคาของการใชทรัพยากร 

5. กํานดมาตรการประหยัดคาสาธารณูปโภค ประเภทคา
โทรศัพท 

6. สํารวจครุภัณฑเสือ่มสภาพ และดําเนินการจําหนาย     
ขายทอดตลาดเพื่อลดคาซอมแซมครุภัณฑ 

7. เพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิต โดยใชทรัพยากรคงที่อยาง
เต็มประสิทธิภาพ 
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แบบฟอรมท่ี 3.1: การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 
- 
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แบบฟอรมท่ี 3.2: การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 
ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรท่ี 3: 

สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนางานวิจยั/นวัตกรรม/

ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ เพ่ือ

ประโยชนเชิงพาณิชย 

กลยุทธท่ี 3.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู

สูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

(โครงการ) 

Q : จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม    

ท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย/

ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

(โครงการ) 

T : จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม        

ท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะ    

เวลา 1 ป (โครงการ) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

Y Y 

ผลผลิตท่ี 3.1.1 ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ี 3.1.2 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ)  

Q : จาํนวนโครงการวิจยัเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด (โครงการ) 

T : โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด (รอยละ) 

C : คาใชจายการวิจยัตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 19.05 
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3.3 แบบฟอรมเพ่ือพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : บคุลากรในสงักัด 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ            

สรางนวัตกรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

1. ดําเนนิการโครงการวจิยั 32 โครงการ 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 

1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย ลักษณะของผลประโยชน 
บคุลากรในสงักัด - ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ      

สรางนวัตกรรม จํานวน 32 โครงการ 
ประเทศ - มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

2. คาใชจาย 

2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 14,966,388.60 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 428,954.16 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 

ความสูญเสียดานอ่ืนๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : บคุลากรในสงักัด 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ             

สรางนวัตกรรม จํานวน 32 โครงการ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

ง. กรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

1. ดาํเนนิการโครงการวจิยั 32 โครงการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร  : 
สรางและถายทอดองค
ความรูดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ไดมาตรฐาน 

 
- จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร 

 
 

 
 

 กลยุทธ : 
1. พัฒนางานวจิัย/

นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ
เชิงบูรณาการเพื่อ
ประโยชนเชิงพาณชิย 

2. เผยแพรและถายทอด
องคความรูสูความ   
เปนเลศิ 

 
- จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เปาหมาย 

= 7 โครงการ 

- จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนในเชงิพาณชิย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

 เปาหมาย 
= 7 โครงการ 

- จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนภายในระยะเวลา 
1 ป 

 เปาหมาย 
= 4 โครงการ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลย ี

 
- จํานวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เปาหมาย 

= 32 โครงการ 
- จํานวนโครงการวิจัยเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 เปาหมาย 

= 32 โครงการ 
- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
=  จํานวนโครงการจยัที่

ดําเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด / 
จํานวนโครงการวิจัยที่
ดําเนินการทัง้หมด  x  
100 

เปาหมาย 
= รอยละ 60 

- คาใชจายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 11,077,300 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั น่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัง้แตระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื ้นที ่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํา รุง ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษสิ ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรีเปนหลัก 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย - ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 5,355,191.93 
บาท / จํานวน 16 โครงการ คิดเปนตนทนุตอหนวย 
334,699.50 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 15,395,342.76 
บาท / จํานวน 32 โครงการ คิดเปนตนทนุตอหนวย 
481,104.46 บาท 
ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยพิ่มข้ึนจาก 334,699.50 บาท    
ในปงบประมาณ 2553 เปน 481,104.46 บาท ใน
ปงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 43.74 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน - ปงบประมาณ 2553 มีโครงการวิจัยที่ดําเนนิการไดแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  14 โครงการ คิดเปน  
รอยละ 100 (แผน รอยละ 50) สูงกวาแผนรอยละ 50 

- ปงบประมาณ 2554 มีโครงการวิจัยที่ดําเนนิการไดแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  26 โครงการ คิดเปน  
รอยละ 74.72 (แผน รอยละ 60) สูงกวาแผนรอยละ 14.72 

ผลผลตินี้มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด  ในปงบประมาณ 2554 และ 2553        
สูงกวาแผน คิดเปนรอยละ 14.72 และ 50 ตามลําดบั 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
วิจัย ปการศึกษา 2552 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 2.50 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
วิจัย ปการศึกษา 2553 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 4.12 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานวิจัย ในปการศึกษา 2553 และ 2552 อยูในระดับดี
เทากัน คะแนนเทากับ 4.12 และ 2.50 ตามลําดับ  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 2,695,600 บาท 
เงินรายได 1,344,500 บาท รวมเปน 4,040,100 บาท       
มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 4,040,100 บาท คิดเปน
รอยละ 100 ของงบประมาณทีไ่ดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ 10,899,300 บาท 
เงินรายได 178,000 บาท รวมเปน 11,077,300 บาท       
มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 11,077,300 บาท คิดเปน
รอยละ 100 ของงบประมาณทีไ่ดรับ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน           
ในปงบประมาณ 2554 และ 2553 เปนไปตามแผนเทากัน       
คือรอยละ 100 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุคาใชจายในการดาํเนินการรวม
15,395,342.76 บาท ในการทําวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
จํานวน 32 โครงการ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 74.72 สูงกวาแผนรอยละ 14.72
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดบัชาติหรือนานาชาติ จํานวน 
51 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชงิพาณชิย/ประโยชน
ตอสังคมชุมชนจํานวน 7 โครงการตามแผน 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค    
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 10 
โครงการ (แผน 6 โครงการ) สงูกวาแผน 4 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค    
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 
โครงการ (แผน 7 โครงการ) สูงกวาแผน 44 โครงการ 

ผลผลิตนี้มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ 2554 
และ 2553 สงูกวาแผน จาํนวน 44 และ 4 โครงการ ตามลาํดบั 

- ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรมที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสงัคมชุมชน
จํานวน 10 โครงการ (แผน 6 โครงการ) สูงกวาแผน          
4 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรมที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสงัคมชุมชน
จํานวน 7 โครงการ (แผน 7 โครงการ) เทากับแผน 

ผลผลิตนี้มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
เชิงพาณชิย/ประโยชนตอสังคมชุมชน เทากับแผน ใน
ปงบประมาณ 2554 และสงูกวาแผน ในปงบประมาณ 2553  

 - ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม         
ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป 12 โครงการ    
(แผน 3 โครงการ) สูงกวาแผน 9 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม         
ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป  7 โครงการ   
(แผน 4 โครงการ) สูงกวาแผน 3 โครงการ 

ผลผลตินี้มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา 1 ปในปงบประมาณ 2554 และ 2553       
สงูกวาแผน จาํนวน 3 และ 12 โครงการ ตามลาํดบั 
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ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน ประชาชนไดรับความรู จากการถายทอดองคความรูและ      
การเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ซึ่งจะ
สามารถนาํความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
 การประเมนิผลกระทบตอสงัคม เพิ่มจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ที่สามารถ

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํป 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 17.14 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 30 
คะแนนรวม 100 97.14 

 

ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 

ผลการดํา เนินงานตามกิจกรรมที่ กํ าหนดของผลผลิต 
“ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี” มีประสิทธิภาพ ถึงแมวา
ในป 2554 จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน (ตนทุนตอ
หนวย) เปนเงิน 481,104.46 บาท ซึ่งสูงกวาป 2553 เทากับ 
146,404.96 บาท แตปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงสูงกวาแผน คือ
มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลารอยละ 
74.72 สูงกวาแผนรอยละ 14.72 ไดรับผลการประเมินตาม
องคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการวิจัย ระดบัดี และมีสัดสวน
คาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน รอยละ 100 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 51 โครงการ       
สูงกวาแผน 44 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับ
ผลการประเมิน PART ในป 2553 เทากับ 97.14 คะแนน      
ซึ่งแสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุมคาในระดับหนึ่ง และ
เพื ่อใหการปฏิบัติภาร กิจในผลผลิตนี ม้ี ความคุ มค า เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา 
ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดาน
การผลิตผลิตภัณฑและหรือกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนา
บุคลกรให มีความรู ความเขาใจและความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมซึ่งจะสงผลใหประชาชน
ไดรับความรูจากการถายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศตอไป 
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3.1 การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 
-  
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3.2 การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 

ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรท่ี 2: พัฒนาสังคมโดยยดึหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 2.1 ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือ

สรางและพัฒนาอาชีพโดยยดึ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2.2 สนับสนุนและสืบสานงาน 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม   

และรกัษาส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : ผูเขารับบริการนําความรูไปใช

ประโยชน (รอยละ) 

Q : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการและวิชาชีพตอประโยชน

จากการบริการ (รอยละ)  

โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริม

ศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศในเวลา 1 ป (รอยละ) 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)  

Q : ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการ

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม       

(รอยละ) 

T : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา  

1 ป (โครงการ) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ผลผลิตท่ี 2.1.1 ผลงานการใหบรกิาร

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตท่ี 2.2.1 ผลงานทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแกสังคม (โครงการ) 

Q : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบรกิาร (รอยละ) 

T : งานบรกิารวิชาการแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด (รอยละ) 

C : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตาม

งบประมาณท่ีไดรบัจดัสรร(บาท) 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ) 

Q : โครงการท่ีบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ     

(รอยละ) 

T : โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด(รอยละ) 

C : คาใชจายของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมนิดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
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3.3 แบบฟอรมเพ่ือพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นกัศึกษา/ประชาชน/เจาหนาทีข่องภาครัฐ เอกชน/หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ลักษณะผลประโยชน : มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดอบรมและสัมมนาวิชาการหรือปฏิบัต ิ  

1. ดําเนนิการโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกสงัคม 58 โครงการ 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 

1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย ลักษณะของผลประโยชน 
นกัศึกษา/ประชาชน/
เจาหนาที่ของภาครัฐ 
เอกชน/หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน  

- จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 58 โครงการ 

- ผูรับบริการมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใช
ประโยชน รอยละ 83  

กลุมสังคม - ผูรับบริการวิชาการและวิชาชพีมีความพงึพอใจตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 6 

2. คาใชจาย 

2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 7,010,180.83 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 562,402.47 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 

ความสูญเสียดานอ่ืนๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นกัศึกษา/ประชาชน/เจาหนาทีข่องภาครัฐ เอกชน/หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ลักษณะผลประโยชน : มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

จัดอบรมและสัมมนาวิชาการหรือปฏิบัต ิ  

1. ดําเนนิการโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกสงัคม 58 โครงการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร  : 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 กลยุทธ : 
1. ใหบริการวชิาการแก

สังคม เพื่อสรางและ
พัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลผลิต : 
ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

 
- ผูเขารับบริการนาํความรูไป

ใชประโยชน 

 
=  จํานวนผูเขารวมโครงการ

บริการวิชาการที่นํา
ความรูไปใชประโยชน  / 
จํานวนผูเขารวมโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 
เปาหมาย 

= รอยละ  83 

- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการวชิาการและ
วิชาชีพ ตอประโยชนจาก
การบริการ 

=  ผลรวมของ คารอยละของ
คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการบริการ
วิชาการ ที่มีตอประโยชน
จากการเขารวมโครงการ
ทกุคน / จํานวนผูเขารวม
โครงการบริการวชิาการ
ทั้งหมด 

เปาหมาย 
= รอยละ  77   

 

- โครงการบริการวชิาการที่
สงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศในเวลา 
1 ป 

=  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการทีส่งเสริม
ศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวลา 1 ป 
/ จํานวนโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด  x  100 

เปาหมาย 
= รอยละ  6 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวชิาการแกสงัคม 

 เปาหมาย 
= 58 โครงการ 

- ความพึงพอใจของ
ผูรบับริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

=  ผลรวมของ คารอยละของ
ความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการบริการวชิาการ 
ที่มีตอกระบวนการ
ใหบริการทกุคน / จํานวน
ผูเขารวมโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด 

เปาหมาย 
= รอยละ 84 

- งานบริการวชิาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

=  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ดําเนนิการแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด / จํานวน
โครงการบริการวชิาการ
ทั้งหมด  x  100 

เปาหมาย 
= รอยละ 91 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 - ตนทุน/คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 5,991,800 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั น่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัง้แตระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื ้นที ่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํา รุง ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษสิ ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรีเปนหลัก 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย - ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 7,635,480.32 
บาท / จํานวนผูรับบริการ 4,118 คน คิดเปนตนทุน         
ตอหนวย 1,854.17 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 7,572,583.30 
บาท / จํานวนผูรับบริการ 3,636 คน คิดเปนตนทุน         
ตอหนวย 2,082.67 บาท 

ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนจาก 1,854.17 บาท      
ในปงบประมาณ 2553 เปน 2,082.67 บาท ในปงบประมาณ 
2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 12.32 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทยีบกับแผน - จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ แผน(คน) ผล(คน) รอยละ 
2553 3,693 4,118 111.51 
2554 3,145 3,636 115.61 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 

ปงบประมาณ แผน(โครงการ) ผล(โครงการ) รอยละ 
2553 64 66 103.13 
2554 58 59 101.72 

ผลผลตินี้มีปริมาณผลผลิตที่ทาํไดจริงเปรียบเทียบกับแผน        
ในปงบประมาณ 2554 และ 2553 สูงกวาเปาหมาย 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
บริการทางวชิาการแกสังคม ปการศึกษา 2552 อยูในระดับ  
ดีมาก คะแนนเทากับ 3.00 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
บริการทางวชิาการแกสังคม ปการศึกษา 2553 อยูในระดบั
พอใช คะแนนเทากับ 3.00 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานการบริการทางวชิาการแกสังคม ลดลง จากระดับดีมาก 
ในปการศึกษา 2552 เปนระดับพอใช ในปการศึกษา 2553  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 5,279,900.89 บาท 
เงินรายได 572,000 บาท รวมเปน 5,851,900.89 บาท     
มีการใชจายเงินงบประมาณ 5,279,900.89 บาท เงินรายได 
523,898.80 บาท รวมเปน 5,803,799.69 บาท คิดเปน  
รอยละ 99.18 ของงบประมาณที่ไดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ 4,948,392.86 บาท    
เงินรายได 491,800 บาท รวมปน 5,440,192.86 บาท       
มีการใชจายเงินงบประมาณ 4,948,392.86 บาท เงินรายได 
178,000 บาท รวมเปน 5,126,392.86 บาท คิดเปนรอยละ 
94.23 ของงบประมาณที่ไดรับ 

หมายเหตุ  งบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงรายการ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ลดลง
จากรอยละ 99.18  ในปงบประมาณ 2553 เปนรอยละ 94.23  
ในปงบประมาณ 2554  หรือลดลงรอยละ 4.95 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ 

- ปงบประมาณ 2553 ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
กระบวนการใหบริการ รอยละ 89.22 (แผน รอยละ 82)   
สูงกวาแผนรอยละ 7.22 

- ปการศึกษา 2554 ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจใน
กระบวนการใหบริการ รอยละ 90.39 (แผน รอยละ 84)   
สูงกวาแผนรอยละ 6.39 

ผลผลตินี้ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ใหบริการ สูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 89.22  ใน
ปงบประมาณ  2553  เปน รอยละ 90.39 ในปงบประมาณ  
2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.83 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุคาใชจายในการดาํเนินการรวม
7,572,583.30 บาท ในการจดัโครงการบริการวชิาการ
จํานวน 59 โครงการ มผีูเขารับบริการ 3,636 คน  สูงกวา
เปาหมายที่กําหนด 491 คน โดยผูรับบริการไดรับความรู 
และสามารถนําความรูไปใชประโยชน ได รอยละ 90.62    
สูงกวาแผนรอยละ 7.62 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน  
คิดเปนรอยละ 88.37 (แผน รอยละ 82) สูงกวาแผนรอยละ 
6.37 

- ปงบประมาณ 2554 ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน  
คิดเปนรอยละ 90.62 (แผน รอยละ 83) สูงกวาแผนรอยละ 
7.62 

 ผลผลตินี้ผูรับบริการนาํความรูไปใชประโยชนสูงกวาแผน
เพิ่มข้ึน จากรอยละ 88.37  ในปงบประมาณ  2553  เปน     
รอยละ 90.62 ในปงบประมาณ  2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
1.25 

 - ปงบประมาณ 2553 มีโครงการบริการวิชาการที่สงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป คิดเปน    
รอยละ 43.75 (แผน รอยละ 5) สูงกวาแผน รอยละ 38.75 

- ปงบประมาณ 2554 มโีครงการบริการวิชาการที่สงเสริม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป คิดเปน    
รอยละ 27 (แผน รอยละ 6) สงูกวาแผน รอยละ 21 

 ผลผลตินี้มีโครงการบริการวิชาการที่สงเสิมศักยภาพการ
แขงขันของประเทศสงูกวาแผนลดลง จากรอยละ 43.75        
ในปงบประมาณ  2553  เปนรอยละ 27 ในปงบประมาณ    
2554 หรือลดลงรอยละ 17.75 

 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ผลประโยชนจากการใชบริการ 

- ปงบประมาณ 2553 ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความ
พึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 85.81 
(แผน รอยละ 76) สงูกวาแผน รอยละ 9.81 

- ปงบประมาณ 2554 ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความ
พึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.50 
(แผน รอยละ 77) สูงกวาแผน รอยละ 12.5  

ผลผลตินี้มีผูรับบริการวชิาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนจากการบริการสูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 85.81
ในปงบประมาณ  2553  เปนรอยละ 89.50 ในปงบประมาณ    
2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.69 
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ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน ประชาชนไดรับความรู และสามารถนําไปพฒันาตนเองใหมี
ศักยภาพเพื่อนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพเปนการ
เพิ่มรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
 การประเมนิผลกระทบตอสงัคม  
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํ 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 28.02 
คะแนนรวม 100 98.02 

 

ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิต  

ที่ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ  

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที กํ่าหนดของผลผลิต 
“ผลงานการใหบริการวิชาการ”  มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
จากคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย)      
ที่เกิดข้ึนจริงในป 2554 เทากับ 2,082.67 บาท สูงกวา ป 2553 
จํานวน 228.50 บาท คิดเปนรอยละ 10.97 แตมีปริมาณ
ผลผลิตที่ทําไดจริงสูงกวาแผน คือดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการ 59 โครงการ(แผน 58 โครงการ) มีผู เขารับบริการ 
3,636 คน (แผน 3,145 คน ) ได รับผลการประเมินตาม
องคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการบริการทางวิชาการแก
สังคม ระดบัพอใช มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.95  และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการใหบริการ รอยละ90.39 สูงกวาแผนรอยละ 6.39 
เพิ่มข้ึนจากป 2553 รอยละ 0.83 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิต  

ที่ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการจํานวน 59 โครงการ 
เปนโครงการบริการวิชาการทีส่งเสริมศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 27 สูงกวาแผน รอยละ 21    
มีผูเขารับบริการจํานวน 3,636 คน สูงกวาเปาหมายทีกํ่าหนด 
491 คน โดยผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.50 สูงกวาแผน 
รอยละ 12.5 และผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 
ไดรอยละ 90.62 สูงกวาแผนรอยละ 7.62 นอกจากนีผ้ลการ
ประเมิน PART ที่ไดรับในป 2553 เทากับ 98.02 คะแนน ซึ่ง
แสดงวา การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุมคาในระดับหนึ่ง และ
เพื ่อใหการปฏิบัติภาร กิจในผลผลิตนี ม้ี ความคุ มค า เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา 
ควรคงสภาพภารกิจนี ้ไว เพือ่เพิม่โอกาสและทางเลือกใหกับ
ประชาชนในการเขารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพเพียงพอกับการนําไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพชวยเพิ ่มรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เปนการสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
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แบบฟอรมท่ี 3.1: การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 
-  
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แบบฟอรมท่ี 3.2: การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 
ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรท่ี 3: 

สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเชงิบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนางานวิจยั/นวัตกรรม/

ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ เพ่ือ

ประโยชนเชิงพาณิชย 

กลยุทธท่ี 3.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู

สูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

(โครงการ) 

Q : จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม    

ท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย/

ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

(โครงการ) 

T : จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม        

ท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะ    

เวลา 1 ป (โครงการ) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

Y Y 

ผลผลิตท่ี 3.1.1 ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ี 3.1.2 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ)  

Q : จาํนวนโครงการวิจยัเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด (โครงการ) 

T : โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด (รอยละ) 

C : คาใชจายการวิจยัตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 19.05 
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3.3 แบบฟอรมเพ่ือพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : บคุลากรในสงักัด 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ             

สรางนวัตกรรม จํานวน 60 โครงการ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

1. ดําเนินการโครงการวจิยั 60 โครงการ 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 

1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย ลักษณะของผลประโยชน 
บคุลากรในสงักัด - ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ             

สรางนวัตกรรม จํานวน 60 โครงการ 
ประเทศ - มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

2. คาใชจาย 

2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 5,701,271.97 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบอุดหนนุ 1,573,180.45 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสยีดานการเมอืงและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 

ความสูญเสียดานอ่ืนๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : บคุลากรในสงักัด 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรูและ             

สรางนวัตกรรม จํานวน 60 โครงการ 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประเทศ 
ลักษณะผลประโยชน : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

1. ดําเนินการโครงการวจิยั 60 โครงการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร  : 
สรางและถายทอดองค
ความรูดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ไดมาตรฐาน 

 
- จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร 

 
 

 
 

 กลยุทธ : 
1. พัฒนางานวจิัย/

นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ
เชิงบูรณาการเพื่อ
ประโยชนเชิงพาณชิย 

2. เผยแพรและถายทอด
องคความรูสูความ   
เปนเลศิ 

 
- จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

 
เปาหมาย 

= 7 โครงการ 

- จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนในเชงิพาณชิย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน 

 เปาหมาย 
= 7 โครงการ 

- จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนภายในระยะเวลา 
1 ป 

 เปาหมาย 
= 3 โครงการ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพื่อสราง     
องคความรู 

 
- จํานวนโครงการวิจัย 

 
 

 
เปาหมาย 

= 60 โครงการ 
- จํานวนโครงการวิจัยเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 เปาหมาย 

= 60 โครงการ 
- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
=  จํานวนโครงการจยัที่

ดําเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด / 
จํานวนโครงการวิจัยที่
ดําเนินการทัง้หมด  x  
100 

เปาหมาย 
= รอยละ 60 

- คาใชจายการวิจัยตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 6,039,200 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั น่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัง้แตระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื ้นที ่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํา รุง ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษสิ ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรีเปนหลัก 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย - ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 5,979,537.53 
บาท / จํานวน 49 โครงการ คิดเปนตนทนุตอหนวย 
122,031.38 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 7,274,452.42 
บาท / จํานวน 60 โครงการ คิดเปนตนทนุตอหนวย 
121,240.87 บาท 
ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยลดลงจาก 122,031.38 บาท    
ในปงบประมาณ 2553 เปน 121,240.87 บาท ใน
ปงบประมาณ 2554 หรือลดลงรอยละ 0.65 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน - ปงบประมาณ 2553 มีโครงการวิจัยที่ดําเนนิการไดแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  41 โครงการ คิดเปน  
รอยละ 91.11 (แผน รอยละ 50) สูงกวาแผนรอยละ 41.11 

- ปงบประมาณ 2554 มีโครงการวิจัยที่ดําเนนิการไดแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  51 โครงการ คิดเปน  
รอยละ 81.41 (แผน รอยละ 60) สูงกวาแผนรอยละ 21.41 

ผลผลตินี้มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด  ในปงบประมาณ 2554 และ 2553        
สูงกวาแผน คิดเปนรอยละ 21.41 และ 41.11 ตามลําดับ 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
วิจัย ปการศึกษา 2552 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 2.50 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
วิจัย ปการศึกษา 2553 อยูในระดบัดี คะแนนเทากับ 4.12 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานวิจัย ในปการศึกษา 2553 และ 2552 อยูในระดับดี
เทากัน คะแนนเทากับ 4.12 และ 2.50 ตามลําดับ  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      กระทรวงศึกษาธิการ 

 ภาคผนวก 71 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 1,283,500 บาท 
เงินรายได 3,116,000 บาท รวมเปน 4,399,500 บาท       
มีการใชจายเงินงบประมาณรวม 4,399,500 บาท คิดเปน
รอยละ 100 ของงบประมาณทีไ่ดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ 4,257,800 บาท 
เงินรายได 1,781,400 บาท รวมเปน 6,039,200 บาท       
มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,987,800 บาท เงินรายได
1,772,400 บาท รวมเปน 5,760,200 บาท คิดเปนรอยละ 
95.38 ของงบประมาณทีไ่ดรับ 

- ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนลดลง  
จากรอยละ 100 ในปงบประมาณ  2553 เปนรอยละ 95.38  
ในปงบประมาณ 2554 หรือลดลงรอยละ 4.62 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุคาใชจายในการดาํเนินการรวม
7,274,452.42 บาท ในการทําวจิัยเพื่อสรางองคความรู
จํานวน 60 โครงการ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 81.41 สูงกวาแผนรอยละ 
21.41 ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 76 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ประโยชนตอสังคมชุมชนจํานวน 7 โครงการตามแผน 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค    
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 24 
โครงการ (แผน 6 โครงการ) สูงกวาแผน 18 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค    
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 
โครงการ (แผน 7 โครงการ) สูงกวาแผน 69 โครงการ 

ผลผลิตนี้มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ 2554 
และ 2553 สงูกวาแผน จาํนวน 69 และ 18 โครงการ 
ตามลาํดบั 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรมที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสงัคมชุมชน
จํานวน 12 โครงการ (แผน 6 โครงการ) สูงกวาแผน          
6 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรมที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสงัคมชุมชน
จํานวน 7 โครงการ (แผน 7 โครงการ) เทากับแผน 

ผลผลิตนี้มีจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรมที่นําไปใชประโยชน
เชิงพาณชิย/ประโยชนตอสังคมชุมชน เทากับแผน ใน
ปงบประมาณ 2554 และสงูกวาแผน ในปงบประมาณ 2553  

- ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม         
ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป 12 โครงการ    
(แผน 3 โครงการ) สูงกวาแผน 9 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม         
ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป  7 โครงการ   
(แผน 3 โครงการ) สูงกวาแผน 4 โครงการ 

ผลผลตินี้มีจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา 1 ปในปงบประมาณ 2554 และ 2553       
สงูกวาแผน จาํนวน 4 และ 9 โครงการ ตามลาํดบั 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน ประชาชนไดรับความรู จากการถายทอดองคความรูและ      
การเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ซึ่งจะ
สามารถนาํความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการเชิงพาณิชยได 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
 การประเมนิผลกระทบตอสงัคม เพิ่มจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ที่สามารถ

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํป 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 17.14 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 20.04 
คะแนนรวม 100 87.18 
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ขอเสนอแนะ 
(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 
ผลการดํา เนินงานตามกิจกรรมที่ กําหนดของผลผลิต 

“ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู”  มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาจากคาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการดําเนินงาน (ตนทุนตอ
หนวย) ที่เกิดขึ้นจริงในป 2554 เทากับ 121,240.87 บาท     
ต่ํากวาป 2553 จํานวน 790.51 บาท โดยมีปริมาณผลผลิตที ่  
ทําไดจริงสูงกวาแผน คือโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลารอยละ 81.41 สูงกวาแผนรอยละ 21.41 
ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
วิจัย ระดับดี และมีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน 
รอยละ 95.38 

มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 2554 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 76 โครงการ 
สูงกวาแผน 69 โครงการ และนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ประโยชนตอสังคมชุมชน จํานวน 7 โครงการ ตามแผน ไดรับ
ผลการประเมิน PART ในป 2553 เทากับ 87.18 คะแนน ซึ่ง
แสดงวาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในผลผลิตนี้มีความคุมคาในระดับหนึ่ง และเพือ่ให 
การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพ
ภารกิจนี้ไว เพื่อสนับสนุนใหบุคลกรไดมีโอกาสสรางองคความรู
ใหมๆ ที่เปนประโยชนในดานวิชาการ และหรือสามารถนําไป
พัฒนาตอยอดสูผลงานวิจัยประยุกตเพื่อประโยชนในเชิงสังคม
และพาณิชยนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิน่
และประเทศตอไป 
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แบบฟอรมท่ี 3.1: การกําหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 

ผลผลิตท่ีตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะตอง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธภิาพ”   

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองภารกิจหลักท่ีสามารถปนสวนคาใชจายได 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา 
-  
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แบบฟอรมท่ี 3.2: การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 
ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ยทุธศาสตรท่ี 2: พัฒนาสังคมโดยยดึหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดผลกระทบ:     

กลยุทธท่ี 2.1 ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือ

สรางและพัฒนาอาชีพโดยยดึ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2.2 สนับสนุนและสืบสานงาน 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม   

และรกัษาส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 

Q : ผูเขารับบริการนําความรูไปใช

ประโยชน (รอยละ) 

Q : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการและวิชาชีพตอประโยชน

จากการบริการ (รอยละ)  

T : โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริม

ศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศในเวลา 1 ป (รอยละ) 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี   

การเผยแพรดานทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)  

Q : ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการ 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม       

(รอยละ) 

T : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา  

1 ป (โครงการ) 

 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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ยทุธศาสตร 

กลยุทธ 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมาของขอมูล หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูล 

ความมีอยู 

ของขอมูล 

(Y/N) 

ความสมบูรณ 

ของขอมูล

(Y/N) 

ผลผลิตท่ี 2.1.1 ผลงานการใหบรกิาร

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตท่ี 2.2.1 ผลงานทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแกสังคม (โครงการ) 

Q : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบรกิาร (รอยละ) 

T : งานบรกิารวิชาการแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด (รอยละ) 

C : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตาม

งบประมาณท่ีไดรบัจดัสรร (บาท) 

Q : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ) 

Q : โครงการท่ีบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ     

(รอยละ) 

T : โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (รอยละ) 

C : คาใชจายของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ี

ไดรบัจดัสรร (บาท) 

 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ    

พ.ศ. 2554 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

Y 

 

Y 
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การประเมิน PART 
(ตามรายงานผลการประเมินดวยเคร่ืองมือการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป) 

คะแนนเตม็ 

คะแนนทีไ่ด 
(ผลการประเมินประจาํป

งบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยุทธ 20 19.05 
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3.3 แบบฟอรมเพ่ือพิจารณาวาจะวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย(Cost –Effectiveness) ไดหรอืไม 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน(ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นักศึกษาและชุมชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง(ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. ดําเนนิการโครงการ/กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม 45 โครงการ 
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การวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 

1. ผลประโยชน 

1.1 ผลประโยชนทางตรงท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.2 ผลประโยชนทางออมท่ีคิดมูลคาเปนเงินได 
 ลักษณะของผลประโยชน มูลคา (บาท) 

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย   
กลุมสังคม   

1.3 ผลประโยชนท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา) 
ผูรับบริการกลุมเปาหมาย ลักษณะของผลประโยชน 
นักศึกษาและชุมชน  - ไดรับการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการ/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 45 โครงการ 
กลุมสังคม - ไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. คาใชจาย 

2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรง 

 ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบรายจายอ่ืน 5,180,780.29 
งบบคุลากรเตม็เวลา - - 

ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินโดยตรงท่ีปนสวน 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.2 คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ 
 ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบดําเนนิการ (ไมรวมงบบุคลากร) งบรายจายอ่ืน 426,320.81 
งบบุคลากรเต็มเวลา - - 
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2.3 คาใชจายทางออมท่ีผูอ่ืนชวยจายให 
ประเภทงบประมาณ ระบุหมวดคาใชจาย มูลคา (บาท) 

งบบุคลากรที่ปนสวน - - 
งบดําเนนิการทีป่นสวน (ไมรวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 

2.4 คาใชจายท่ีคิดมูลคาเปนเงินไมได (ถามี ใหอธิบายเชิงพรรณนา)  
ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือคาใชจายเชิงสังคม 

ความสูญเสียดานสังคมและวฒันธรรม - 
 

ความสูญเสียดานการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
 

ความสูญเสียดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 
 

ความสูญเสียดานอื่นๆ - 
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3.4 การกําหนดสูตรการคํานวณตัวช้ีวัด ในกรณีท่ีไมสามารถวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจายได 

ก. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2554 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน)  

กลุมเปาหมาย : นักศึกษาและชุมชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ระบุกลุมเปาหมายและลักษณะผลประโยชน) 

กลุมเปาหมาย  : ประชาชน 
ลักษณะผลประโยชน : ไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ง. กิจกรรมหลัก 

กจิกรรมหลกั ปริมาณงาน 

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. ดําเนนิการโครงการ/กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม 45 โครงการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร  : 
พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
- นักเรียนนักศึกษาไดรับการ

ปลูกฝงในดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
=  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

โครงการศิลปวฒันธรรม  
/ จํานวนทั้งหมด  x 100) 

 
เปาหมาย 

= รอยละ  90 

 กลยุทธ : 
1. เปนแหลงทาํนบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

 

 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม    

ที่มีการเผยแพรดานทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
เปาหมาย 

= 39 โครงการ 

- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตอประโยชนของ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

=  ผลรวมของ คารอยละของ
คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีตอ
ประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
คน /จํานวนผูเขารวม
โครงการศิลปวฒันธรรม
ทั้งหมด 

เปาหมาย 
= รอยละ  84 

 - จํานวนโครงการ/กิจกรรม   
ที่มีการเผยแพรดานทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

 เปาหมาย 
= 30 โครงการ 

 ผลผลิต : 
ผลงานทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม 

 
 

 
เปาหมาย 

= 45 โครงการ 
- โครงการทีบ่รรลผุลตาม

วตัถุประสงคของโครงการ 
=  จํานวนโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการบรรลุ
วตัถุประสงคของ 
โครงการ / จํานวน
โครงการศิลปวฒันธรรม 
ที่ดําเนินการทั้งหมด  x  
100 

เปาหมาย 
= รอยละ 84 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ  
และผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธผิล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ หมายเหตุ 

 - โครงการ/กิจกรรม ที่แลว
เสร็จตามระยะเวลาที่ 
กําหนด 

=  จํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการแลวเสร็จ   
ตามระยะเวลาที่กําหนด  
/ จํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการทัง้หมด  x  
100 

เปาหมาย 
= รอยละ 91 

- คาใชจายของการทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

=  ผลรวมของคาใชจาย
งบประมาณงบดําเนนิงาน 
งบอุดหนุนและงบรายจาย
อ่ืน 

เปาหมาย 
= 4,276,200 

บาท 
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3.5 สรุปผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครฐั 

ความสอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรชาต ิ รายงานผล 

 รัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ปลูกฝงให
ผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประ โยชน ส วนรวม  และยึ ดมั น่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ขอ 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 3.1 นโยบายการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัง้แตระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการ
คัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสือ่การเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื ่อการเรียนรูที ่เหมาะสมในแตละพื ้นที ่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  (1) การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 

 กฎหมายอ่ืนๆ (พรบ. หรือ พรฎ.) - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
สถาปนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
ทะนุบํา รุง ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษสิ ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรีเปนหลัก 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตนทุนตอหนวย 
 

- ปงบประมาณ 2553 มีตนทนุผลผลิตรวม 5,184,911.28 
บาท / จํานวน 11,042 คน คิดเปนตนทุนตอหนวย     
469.56 บาท 

- ปงบประมาณ 2554 มีตนทนุผลผลิตรวม 5,607,101.10 
บาท / จํานวน 6,895 คน คิดเปนตนทุนตอหนวย           
813.21 บาท 
ผลผลตินี้มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน จาก 469.56 บาท ใน
ปงบประมาณ 2553 เปน 813.21 บาท ในปงบประมาณ 
2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 73.19 

 ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน - จํานวนผูเขาผูเขารวมโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ แผน(คน) ผล(คน) รอยละ 
2553 11,465 11,042 96.31 
2554 5,455 6,895 126.40 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมทาํนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ปงบประมาณ แผน(โครงการ) ผล(โครงการ) รอยละ 
2553 48 47 97.92 
2554 45 45 100 

ผลผลตินี้มีการดาํเนนิโครงการในป 2554 เทากับแผน และ     
มีผูเขารวมโครงการสูงกวาแผน แตลดลงจากป 2553 รอยละ 
60.15 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ปการศึกษา 2552 อยูในระดบัดีมาก 
คะแนนเทากับ 3.00 

- ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ปการศึกษา 2553 อยูในระดบัดมีาก 
คะแนนเทากับ 5.00 

หมายเหตุ  คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2553  เทากับ 5 

ผลผลตินีม้ีผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ สกอ.     
ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม อยูในระดับดีมากเทากัน 
ในปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2553  

คะแนนเต็มของการประเมิน ปการศึกษา 2552  เทากับ 3 
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ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน - ปงบประมาณ 2553 ไดรบังบประมาณ 3,416,055.75 บาท 
เงินรายได 349,500 บาท รวมเปน 3,765,555.75 บาท     
มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,416,055.75 บาท เงินรายได 
349,500 บาท รวมเปน 3,765,555.75 บาท คิดเปนรอยละ 
100 ของงบประมาณที่ไดรับ 

- ปงบประมาณ 2554 ไดรบังบประมาณ 3,830,200 บาท  
เงินรายได 446,000 บาท รวมเปน 4,276,200 บาท         
มีการใชจายเงินงบประมาณ 3,768,596.75 บาท เงินรายได 
350,972.21 บาท รวมเปน 4,119,568.96 บาท คิดเปน 
รอยละ 96.34 ของงบประมาณที่ไดรับ 

หมายเหตุ  งบประมาณ หลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ 

ผลผลิตนี้มีสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนลดลง 
จากรอยละ 100  ในปงบประมาณ 2553 เปนรอยละ 96.34  
ในปงบประมาณ 2554  หรือลดลงรอยละ 3.66 

ประสิทธผิล รายงานผล 

 Cost – Effectiveness - ปงบประมาณ 2554 ตนทนุคาใชจายในการดําเนนิการรวม
5,607,101.10 บาท ในการจดัโครงการทํานบุํารุง
ศิลปวฒันธรรมจํานวน 45 โครงการ มีผูเขารวโครงการ 
6,895 คน  สูงกวาเปาหมายที่กําหนด 1,440 คน โดย
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนของการทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90.01 สูงกวาแผนรอยละ 6.01 

 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลวุตัถุประสงค/
เปาหมาย 

- ปงบประมาณ 2553 มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพรดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม จํานวน 40 โครงการ  
(แผน 39 โครงการ) สงูกวาแผน 1 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพรดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม จํานวน 45 โครงการ 
(แผน 39 โครงการ) สูงกวาแผน 6 โครงการ 

 ผลผลตินี้มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน  
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมสูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จาก 40 โครงการ  
ในปงบประมาณ  2553  เปน 45 โครงการ  ในปงบประมาณ  
2554 หรือเพิ่มข้ึน 5 โครงการ 
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ประสิทธผิล รายงานผล 

 - ปงบประมาณ 2553 มโีครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 40 
โครงการ (แผน 30 โครงการ) สงูกวาแผน 10 โครงการ 

- ปงบประมาณ 2554 มโีครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 45 
โครงการ (แผน 30 โครงการ) สงูกวาแผน 15 โครงการ 

 ผลผลตินี้มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน  
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมสูงกวาแผนเพิ่มข้ึน จาก 40 โครงการ  
ในปงบประมาณ  2553  เปน 45 โครงการ  ในปงบประมาณ  
2554 หรือเพิ่มข้ึน 5 โครงการ 

 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
ผลประโยชนจากการใชบริการ 

- ปงบประมาณ 2553 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนของการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 
87.26 (แผน รอยละ 82) สงูกวาแผนรอยละ 5.26 

- ปงบประมาณ 2554 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนของการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 
90.01 (แผน รอยละ 84) สูงกวาแผนรอยละ 6.01 

ผลผลตินี้ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชน   
ของการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม สูงกวาแผนเพิ่มข้ึนจาก  
รอยละ 5.26 ในปงบประมาณ  2553  เปนรอยละ 6.01        
ในปงบประมาณ  2554 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.75 

 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบตอประชาชน ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึง่จะเปนการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษ
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 การประเมนิผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
 การประเมนิผลกระทบตอสงัคม  
 การประเมนิผลกระทบตอการเมอืง  
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

การประเมิน PART คะแนนเตม็ 
คะแนนทีไ่ด 

(ผลการประเมินประจาํป 
ปงบประมาณ 2553) 

 หมวด ก.  จุดมุงหมายและรูปแบบ 10 10 
 หมวด ข.  การวางแผนกลยทุธ 20 20 
 หมวด ค.  ความเชื่อมโยงกับงบประมาณ 20 20 
 หมวด ง.   การบริหารจดัการ 20 20 
 หมวด จ.   การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 30 30 
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คะแนนรวม 100 100 
ขอเสนอแนะ 

(ใหเลอืกแนวทางลาํดบัที่สําคัญที่สุดที่มีตอผลผลิตที่
ประเมินความคุมคานี)้ 

ความคิดเห็น 
(ใหแสดงเหตุผลที่เลือกแนวทางดังกลาว) 

 ขยายภารกิจ 
 ปรับปรุงภารกิจ 
   คงสภาพภารกิจ 
 ถายโอนใหราชการสวนทองถ่ิน 
 จางเหมาเอกชน 
 สนับสนนุองคกรพัฒนาเอกชน 
 อ่ืนๆ 

มิติเชิงประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดของผลผลิต “ผลงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” มีประสิทธิภาพ ถึงแมวาในป 2554 
จะมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการดําเนินงาน (ตนทุนตอหนวย) เปน
เงิน 813.21 บาท สูงกวาป 2553 เทากับ 343.65 บาท แต
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงสูงกวาแผน คือมีผูเขารวมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6,895 คน สูงกวาแผน 1,440 คน 
ไดรับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดบัดีมาก และมีสัดสวนคาใชจายจริงตอ
คาใชจายตามแผน รอยละ 96.34 

มิติเชิงประสทิธิผล 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาในป 
2554 มีโครงการ/กิจกรรมที ่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 45 โครงการ สูงกวาแผน 6 โครงการ 
โดยที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90.01 สูงกวาแผนรอยละ 
6.01 และไดรับผลการประเมิน PART ในปงบประมาณ 2553 
100 คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในผลผลิตนี้มีความ
คุมคาในระดับหนึ่ง และเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มี
ความคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
จึงขอเสนอวา ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว เพื่อการมีสวนรวมใน
การใหความรู ความเขา ใจและการเห็นความสํา คัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหกับนักศึกษาและชุมชน เปนการปลูกฝง
คานิยมในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 
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