
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปีงบประมาณ 2561 

 
ตามท่ี กรมบัญชีกลางก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยมีเกณฑ์การจัดท า คือ   
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จ านวน 2 เรื่อง 
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 2 เรื่อง 
3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จ านวน 1 เรื่อง 

 
ดังนั้นคณะท างานจัดท าต้นทุนผลผลิตฯ จึงได้พิจารณาหาแนวทางการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2559 และปี 2560 เพ่ือ
วิเคราะห์การเพ่ิมข้ึน/ ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย 
กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญในต้นทุน  เพ่ือหาปัจจัยที่
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ส าหรับใช้เป็นข้อมูลจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2561 ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางทีก่ าหนด ซึ่งสามารถเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  

1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จ านวน 2 เรื่อง คณะกรรการวิเคราะห์ต้นทุนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปี 2560 พบว่ามหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
ในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1,229,998,684.30 บาท และในปีงบประมาณ 2560 จ านว น 
1,299,514,458.24 บาท ซึ่งในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 69,515,773.94 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.65  รายละเอียดดังตาราง 

 
ประเภทค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เพ่ิมข้ึน/ลดลง อัตราร้อย

ละ 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

ปี 2559 ปี 2560 

รายจ่ายที่จ่ายจากงบกลาง 31,552,278.02 28,487,875.28 -3,064,402.74 -9.71 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 481,825,661.62 486,190,896.86 4,365,235.24 0.91 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 77,852,914.79 81,671,458.65 3,818,543.86 4.90 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 14,453,378.46 14,173,998.00 -279,380.46 -1.93 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 321,440,413.92 434,171,519.60 112,731,105.68 35.07 
ค่าสาธารณูปโภค 42,215,366.47 46,795,872.02 4,580,505.55 10.85 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 181,598,230.54 195,766,859.83 14,168,629.29 7.80 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 79,060,440.48 12,255,978.00 -66,804,462.48 -84.50 

รวม 1,229,998,684.30 1,299,514,458.24 69,515,773.94 5.65 
 
 



จากตารางเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละรายการพบว่ามหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดจ านวน 5 รายการ 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 35.07  
2. ค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.85  
3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.80  
4. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.90  
5. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.91  
ทั้งนี ้จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว พบว่า ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น

สูงสุด (เพ่ิมร้อยละ 35.07) แต่เนื่องจากในรายการค่าใช้จ่ายของหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประกอบไป
ด้วยบัญชีย่อยต่างๆ จ านวนมาก อาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น  
ดังนั้นจึงมาพิจารณารายการค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการหลักๆ ได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมซึ่งในแต่ละปี
มหาวิทยาลัยมีจ านวนค่าใช้จ่ายสูง คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาลดค่าใช้จ่ายด้านนี้  และนอกจากนี้ยังพิจารณา
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.91 โดยเมื่อพิจารณาในรายการค่าใช้จ่ายย่อย
ยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายเงินล่วงเวลาที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้บุคลากรใช้เวลาปฏิบัติงานในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นส าหรับ
ปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ว่า มีรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายจ านวน 2 เรื่องคือ 1. ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม  และ 2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นการลดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
2. กรณีการปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 2 เรื่อง โดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของ กิจกรรม
ย่อย ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณา
ว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม หรือเพ่ิมปริมาณผลงาน เพ่ือท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง เพ่ือ
มาจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงจ านวน 2 รายการ ที่คณะกรรมการได้
พิจารณามีดังนี ้ 

2.1 กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ในปี 2560 มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 166.87 ปริมาณผลงาน
ลดลง ร้อยละ 111.00 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 181.92 เมื่อเทียบกับป ี2559  

2.2 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี 2560 มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 23.90 ปริมาณผลงาน
ลดลง ร้อยละ 209.00 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.68 เมื่อเทียบกับป ี2559  

 
3. กรณีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จ านวน 1 เรื่อง จากกิจกรรมทั้งหมด 21 กิจกรรมหากพิจารณา
จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากทั้ง 4 พันธกิจ จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงค์ในด้านการผลิตบัณฑิต ดังนั้นจึงพิจารณากิจกรรมที่จะน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการลดอัตราตกออกของนักศึกษา โดยในปี 2560 มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
5.49 ปริมาณผลงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 529.16  และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับปี 2559  
 
 
 
 



โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้  
1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม  และ 2. ค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร เกี่ยวกับกับลดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 2 เรื่อง คือ 1. กิจกรรมการให้บริการวิชาการ  และ 2. กิจกรรม

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม 

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรม
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนค่าใช้จ่ายลดลงร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
  
 
 
 
 

1. ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือรับทราบนโยบาย
เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานด าเนินการ
พิจารณาความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นในการขอไป
อบรมสัมมนา และการขอ
ทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  
2. แจ้งเวียนมาตรการ
ประหยัดงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่
บุคคลากรในการเบิกจ่าย
อย่างประหยัด 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 
60 – 31 ก.ย. 61) 

1. หัวหน้าศูนย์
ต้นทุนทุกศูนย์ 
รับผิดชอบใน
การควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม 
2. กองคลัง 
รับผิดชอบการ
เก็บข้อมูล
จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม 
เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหาร 
ส าหรับการ
ก ากับและ
ติดตาม 



ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge 
Management:KM)  และมี
การจัดท าองค์ความรู้ภายใน
องค์กร เพื่อให้บุคลากรได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ หรือจากผู้ที่
ได้ไปอบรมจากภายนอก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร : 
ค่าใช้จ่ายย่อย ได้แก่ ค่า
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

จ านวนค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แจ้งเวียนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการลด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
นอกเวลา  
2. แจ้งเวียนมาตรการ
ประหยัดงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่
บุคคลากรในการเบิกจ่าย
อย่างประหยัด 
3. ก าหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
ท างานนอกเวลาและเบิกค่า
ล่วงเวลาเฉพาะงานที่จ าเป็น
และเร่งด่วนเท่านั้น  
4. ส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัติงานภายใน
เวลาราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 
60 – 31 ก.ย. 61) 

1. หัวหน้า
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน 
2. กองคลัง 
รับผิดชอบการ
เก็บข้อมูล
การเงินค่า
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
เพ่ือน าเสนอ
หัวหน้า
หน่วยงาน และ
ผู้บริหารเพ่ือ
การก ากับ 
ติดตาม  



2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ   

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายลดลงร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
  
 
 
 
 

1.จัดท าโครงการบริการ
วิชาการแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างคณะ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม 
2. เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ เพื่อลด
จ านวนต้นทุนต่อหน่วย 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 
60 – 31 ก.ย. 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
2. ทุกคณะ 
3. กองคลัง 
รับผิดชอบการ
เก็บข้อมูล
จ านวน
ค่าใช้จ่ายจาก
กิจกรรมการ
ให้บริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.2 กิจกรรมท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
 

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมท านุ
บ ารุง   
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

จ านวนค่าใช้จ่ายลดลงร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดให้มีการบูรณาการ
กิจกรรมระหว่างคณะ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดการ
ซ้ าซ้อน เช่น กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา, กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 
2. เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ เพื่อลด
จ านวนต้นทุนต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 
60 – 31 ก.ย. 61) 

1. กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ทุกคณะ 
 



3. ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน  
 

เพ่ือลดอัตราการ
ตกออกของ
นักศึกษาใน
ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
2560 ( ภาคเรียน 
2/2560 – 
1/2561) 

อัตราการตกออกระหว่างปี
ของนักศึกษาลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อย
ละ 2 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้
กระบวนการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับนักศึกษา เช่น มี
วิธีการวัดผลที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากการวัดผลด้วย
ข้อสอบ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอน 
เช่น การใช้ Google 
Classroom , การใช้ 
YouTube ในการสอน, ใช้สื่อ 
E-Learining เป็นต้น 
3. จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อน
เปิดภาคเรียน 
4. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ดี 
และให้รายงานผลต่อหัวหน้า
สาขาวิชา และคณบดี เพ่ือ
รายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 
60 – 31 ก.ย. 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทุกคณะวิชา 
2. ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 
 
 
 
 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   5. ส่งเสริมให้อาจารย์และ

นักศึกษาใช้โปรแกรม RMUTP 
Study Life เพ่ือให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
และนักศึกษามีความสะดวก
มากขึ้น และอาจารย์สามารถ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้
ตลอดเวลา และรวดเร็ว 
6. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้มี
การเสริมสร้างความรู้เพ่ิมเติม
นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา หรือคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


