
 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Procss (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Procss (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ Output   (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลด

ค่าใช้จ่าย 
ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบร่วม
กิจกรรม

อื่น 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จ านวนกิจกรรม/
โครงการลดลง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการลดลง 
10 โครงการ 

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการ
ให้บริการ
วิชาการลดลง
ร้อยละ 5 

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการ
ให้บริการ
วิชาการลดลง
ร้อยละ 7.13 

 
หมายเหตุ : ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ าซ้อนท้ังในด้านของการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร่วมทั้งกิจกรรม/โครงการในผลผลิตดา้น
อื่นด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนนิกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการสง่เสริมให้กิจกรรมหรือโครงการมีองค์ความรู้ที่หลากหลายในด้านต่างๆ ร่วมทั้งยังช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย และ
ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมหรือโครงการอีกด้วย 

ก าหนดนโยบายและ
งบประมาณร่วมกัน 

หน่วยงานน าเสนอโครงการ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

พิจารณา
อนุมัติ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ก าหนดนโยบายและ
งบประมาณร่วมกัน 

หน่วยงานน าเสนอโครงการ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

พิจารณา
อนุมัติ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Procss (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Procss (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ Output   (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลด

ค่าใช้จ่าย 
ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบร่วม
กิจกรรม

อื่น 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จ านวนกิจกรรม/
โครงการลดลง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการลดลง 
12 โครงการ 

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ลดลงร้อยละ 5 

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ลดลงร้อยละ 
11.76 

 
หมายเหตุ : ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ าซ้อนท้ังในด้านของการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร่วมทั้งกิจกรรม/โครงการในผลผลิตดา้น
อื่นด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนนิกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการสง่เสริมให้กิจกรรมหรือโครงการมีองค์ความรู้ที่หลากหลายในด้านต่างๆ ร่วมทั้งยังช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย และ
ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมหรือโครงการอีกด้วย 

ก าหนดนโยบายและ
งบประมาณร่วมกัน 

หน่วยงานน าเสนอโครงการ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

พิจารณา
อนุมัติ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ก าหนดนโยบายและ
งบประมาณร่วมกัน 

หน่วยงานน าเสนอโครงการ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

พิจารณา
อนุมัติ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 



ตารางแสดงการค านวณค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 อัตราการเพ่ิมขึ้น/ลดลง ของค่าใช้จ่าย อัตราการเพ่ิมขึ้น/

ลดลง ของจ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

กิจกรรมการให้บริการวิชาการ         5,198,153.21  45         4,827,623.03  35 - 370,530.18  - 7.13  - 10 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         6,962,313.28  53         6,143,214.41  41 - 819,098.87  - 11.76  - 12 

 

หมายเหตุ : ส าหรับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 ที่น ามาใช้ในการค านวณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการที่บรูณาการกับ
หน่วยงานภายนอ



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Procss (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Procss (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ Output   (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดจ านวน
นักศึกษา
ตกออก 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบร่วม
กิจกรรม

อื่น 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน : ลด
อัตราการตกออก
ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - - อัตราการตกออก
ระหว่างปีของ
นักศึกษาลดลง
จาก ร้อยละ 2 

อัตราการตกออก
ระหว่างปีของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
จาก ร้อยละ 
0.35 

หมายเหตุ : ส าหรับผลกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน : ลดอัตราการตกออกของนักศึกษา พบว่าจ านวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี จ านวน 379 คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 12,209 คนคิดเป็นร้อยละ 3.10 
ทั้งนีก้ารตกออกระหว่างปีของนักศึกษามีอัตราที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตามผู้บรหิารยังคงให้ความส าคัญกับอัตราการตกออกของนักศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผลการศึกษาและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นักศกึษาใหม่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของนกัศึกษาที่แท้จริง 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนใช้
กระบวนการวดัผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนใช้
สื่อเทคโนโลยดีิจิทัล 

จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ดี
และให้รายงานผลต่อหัวหน้า
สาขา และคณบดีเพื่อ
รายงานไปยังผู้บริหาร
ระดับสูง 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนใช้
กระบวนการวดัผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนใช้
สื่อเทคโนโลยดีิจิทัล 

จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ดี
และให้รายงานผลต่อหัวหน้า
สาขา และคณบดีเพื่อ
รายงานไปยังผู้บริหาร
ระดับสูง 



สถิตินักศกึษาพ้นสภาพ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 

คณะ 
จ านวนนักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

จ านวนตกออก
ระหว่างปี (คน) 

อัตราการตก
ออก (ร้อยละ) 

จ านวนนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

จ านวนตกออก
ระหว่างปี (คน) 

อัตราการตก
ออก (ร้อยละ) 

อัตราการ
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

  (คน) (สถานะพ้นสภาพ)   (คน) (สถานะพ้นสภาพ)     

ศิลปศาสตร ์                    898                       30           3.34                 960.00                   38.00  
               

3.96  
               

0.62  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                    430                       14           3.26                 440.00                   10.00  
               

2.27  
-              

0.98  

บริหารธรุกิจ                  4,495                       67           1.49               4,574.00                 115.00  
               

2.51  
               

1.02  

วิศวกรรมศาสตร ์                  2,102                     107           5.09               2,138.00                 139.00  
               

6.50  
               

1.41  

ครุศาตร์อุตสาหกรรม                    856                       21           2.45                 718.00                   15.00  
               

2.09  
-              

0.36  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                    520                       10           1.92                 485.00                   12.00  
               

2.47  
               

0.55  

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์                  1,676                       33           1.97               1,554.00                   13.00  
               

0.84  
-              

1.13  

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                    809                        9           1.11                 848.00                   10.00  
               

1.18  
               

0.07  

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                    495                       47           9.49                 492.00                   27.00  
               

5.49  
-              

4.01  

รวมท้ังสิ้น 
               

12,281  
                   

338          2.75  
               

12,209                379.00  
               

3.10  
               

0.35  
 

ที่มา :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข้อมูลปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
ระยะเวลาตามแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน เหตุผล 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม 

1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 จ านวนค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม ปีงบประมาณ     พ.ศ. 
2561 ลดลงร้อยละ 5    
 
 

1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
66,674,985.29 บาท ซึ่งมีอัตรา
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 6,315,169.46 
บาทคิดเป็นร้อยละ 8.65 
 

มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
โดยพิจารณาความเหมาะสมและความ
จ าเป็นในการขอไปอบรม 
สัมมนา และการขอทุนการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ พร้อมทั้ง 
มีการจัดท าองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อให้บุคลากรได้มีการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
หรือจากผู้ทีไ่ดไ้ปอบรมจากภายนอก
หน่วยงาน 
 

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 จ านวนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงร้อยละ 5 
 
 

1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 ส าหรับค่าปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวนเงิน 
2,559,380 บาท ซึ่งมีอัตราลดลง
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 80,120 บาทคิดเปน็
ร้อยละ 3.04 
 

ส าหรับค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
ถึงแม้ว่าจะมีอัตราที่ลดลงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายแต่มีแนวโนม้ที่ลดลง 
มหาวิทยาลยัยังคงมุ่งเน้นให้บุคลากรใช้
เวลาปฏิบตัิงานในเวลาราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ และยังคง
ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.
2559 อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงผลการค านวณแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายการ 

2560 2561 
ลดลง 

คิดเป็น
ร้อยละ งบประมาณรายจ่าย งบประมาเงินรายได้ รวม งบประมาณรายจ่าย งบประมาเงินรายได้ รวม 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         1,454,900.00  1,184,600.00 
        

2,639,500.00          1,600,990.00             958,390.00  
        

2,559,380.00  - 80,120.00  - 3.04  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม        32,264,429.96  
       

40,725,724.79  
       

72,990,154.75         19,683,916.43         46,991,068.86  
       

66,674,985.29  - 6,315,169.46  - 8.65  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 จากผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 พบว่าต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมมีอัตราที่
เพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาตามประเภทค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ มี
อัตราที่เพ่ิมข้ึน ประกอบจ านวนนักศึกษามีอัตราที่ลดลง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ให้มีลักษณะกิจกรรมหรือโครงการ
ในเชิงบูรณาภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายประเภทฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสอดคล้องกับการ
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิง
รุก ทั้งการจัดท าวีดีทัศน์แนะน าคณะ และเอกสารเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอน  ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาให้มากข้ึน 




