
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะบริหารธุรกิจ 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตดานวิทยาศาสตรฯ 

 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 12,056.92 บาท คิด

เปน 38.47% และจํานวนนกัศึกษาลดลง 

191 คน คิดเปน 28.12% 

 

 

1. ปรับลดจํานวนหองเรียนลงตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหจาํนวนนักศึกษา

ลดลงสงผลใหคา FTES ลดลงตามไปดวย 

2. นักศึกษามีโอกาสเลือกศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีไดหลายทางเลือกทั้งใน

สถานศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน

สงผลใหจํานวนนักศึกษาลดลง 

3. เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณการสอน

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีราคา

สูงขึ้นกวาเดิม ทําใหตนทุนเพิ่มสูงตามไป

ดวย 

4. มีการปรับอัตราคาตอบแทนคาสอนเพิ่มขึ้น 

ทําใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนสูงตามไป

ดวย 

 

 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายทางดานการศกึษาใหทั่วถึง

มากขึ้น โดยใชวิธีการหลายแบบ เชน การ

แนะแนว, Road Show  เปนตน 

2. ทําการวิจยัเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ของสถานประกอบการและผลิตนักศึกษา

ใหตรงตามความตองการนั้น ๆ เพื่อให

นักศึกษามั่นใจวาจะมีงานทําหลังจบ

การศึกษา 

3. สรางแรงจูงใจโดยการใหโควตาแกนักเรียน

ที่เรียนดใีนระดับมัธยมเพื่อเปนทางเลือกให

มาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

4. ทํา M.O.U. กบัสถานศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

5. เปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ๆ ที่ทันสมัย

เพื่อสรางแรงจงูใจใหมาศึกษาตอ 

 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

2. ผลผลิตดานสังคม 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 14,197.82 บาท คิด

เปน 41.98% และจํานวนนกัศึกษาลดลง 

365 คน คิดเปน 12.51% 

 

1. ปรับลดจํานวนหองเรียนลงตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหจาํนวนนักศึกษา

ลดลงสงผลใหคา FTES ลดลงตามไปดวย 

2. นักศึกษามีโอกาสเลือกศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีไดหลายทางเลือกทั้งใน

สถานศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน

สงผลใหจํานวนนักศึกษาลดลง 

3. มีการปรับอัตราคาตอบแทนคาสอนเพิ่มขึ้น 

ทําใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนสูงตามไป

ดวย 

4. คาสาธารณูปโภคใชการปนสวนตามจํานวน

นักศึกษาของคณะซึ่งมีนกัศึกษาเปนจํานวน

มากทําใหไมสอดคลองกับปริมาณการใชที่

แทจริง 

5. การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรตอง

เปนไปตามแผนที่กําหนดคือ 75:25 ทําให

นักศึกษามีจํานวนนอย 

6. หลักสูตรของคณะฯ เปนหลักสูตร 4 ป จึง

ไมรองรับนักศึกษาที่ตองการเรียนใน

หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง 

 

1. ปรับลดภาระงานของบุคลากรใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อลดตนทุนตอหนวย 

2. ติดมิเตอรแยกรายคณะเพื่อใหการคิดคา

สาธารณูปโภคสอดคลองกับปริมาณการใช

ที่แทจริง 

3. เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายทางดานการศกึษาใหทั่วถึง

มากขึ้น โดยใชวิธีการหลายแบบ เชน การ

แนะแนว, Road Show  เปนตน 

4. ทําการวิจยัเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ของสถานประกอบการและผลิตนักศึกษา

ใหตรงตามความตองการนั้น ๆ เพื่อให

นักศึกษามั่นใจวาจะมีงานทําหลังจบ

การศึกษา 

5. สรางแรงจูงใจโดยการใหโควตาแกนักเรียน

ที่เรียนดใีนระดับมัธยมเพื่อเปนทางเลือกให

มาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

6. ทํา M.O.U. กบัสถานศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

7. เปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ๆ ที่ทันสมัย

เพื่อสรางแรงจงูใจใหมาศึกษาตอ 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

3. ผลผลิตผลงานการใหบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยลดลง 3,020.07 บาท คิด

เปน 85.25% และจํานวนผูเขารับบริการ

ลดลง 1,046 คน คิดเปน 65.66% 

 

 

1. จํานวนโครงการลดลงสงผลใหตนทุนตอ

หนวยลดลง และจํานวนผูรับบริการลดลง

ตามไปดวย 

2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดทําโครงการ

ใหบริการทางวิชาการ  เนื่องจากมีภาระงาน

ทางดานการสอนมาก 

3. โครงการใหบริการวิชาการไมตรงตามความ

ตองการของผูเขารับการอบรม 

 

 

1. สงเสริมใหบุคลากรจัดทําโครงการ

ใหบริการทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่ม

จํานวนโครงการสงผลใหจํานวนผูเขารับ

การอบรมเพิ่มตามไปดวย 

2. ทําการวิจยัความตองการของผูเขารับการ

อบรมเพื่อใหการจัดทําโครงการตรงตาม

ความประสงค 

3. บางโครงการควรมีการจัดเก็บเงิน

คาลงทะเบียนจากผูเขารับการอบรมบาง

เพื่อเปนการเพิม่ยอดรายได 

4. สงเสริมใหมีการจัดทําโครงการเพื่อบริการ

ชุมชนใหมากขึ้น 

5. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จและปจจัยที่

เกี่ยวของได 

 

 

 

 

 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยลดลง 11,091.17 บาท คิด

เปน 99.62% และจํานวนผูเขารับบริการ

เพิ่มขึ้น 2,411 คน คิดเปน 1,854.62% 

 

1. จํานวนโครงการลดลงทําใหตนทุนลดลง 

ตามไปดวย 

2. ผูเขารับการอบรมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทํา

ใหตนทุนเกีย่วกับบุคลากรเพิม่สูงมาก 

 

1. สงเสริมใหมีการจัดทําโครงการดาน

อนุรักษสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมใหเพิ่มขึ้น 

2. จัดทําโครงการดานศิลปวัฒนธรรมโดยให

ชุมชนมีสวนรวมใหมากที่สุด 

3. เผยแพรกจิกรรมที่เกี่ยวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมใหไปสูนกัศึกษาและชุมชน

ในละแวกใกลเคียงเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี

ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จและปจจัยที่

เกี่ยวของได 

5. ผลผลิตการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยลดลง 318,557.18 บาท คิด

เปน 100% และในป 2552 ไมมีการจัดทํา

โครงการวิจัยฯ 

 

1. ในป 2552 ไมมีการจัดทําโครงการเหมือนป 

2551 ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง 100% 

2. เปนโครงการเฉพาะทางโดยเปนนวัตกรรม

ที่คิดคนทางดานเทคโนโลยทีําใหขาดแคลน

บุคลากรที่จะทําโครงการ 

 

1. สงเสริมใหบุคลากรจัดทําโครงการวิจยัและ

ถายทอดเทคโนโลยีใหเพิ่มขึ้น 

2. ปรับลดภาระงานของบุคลากรใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางแรงจูงใจให

จัดทําโครงการเพิ่มขึ้น 

3. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จและปจจัยที่

เกี่ยวของได 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

6. ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

 

 

 

- ตนทุนตอหนวยลดลง 44,540.52 บาท คิด

เปน 37.50% และจํานวนโครงการลดลง     

3 โครงการ คิดเปน 23.08% 

 

 

1. จํานวนโครงการลดลง  ทําใหตนทุนตอ

หนวยลดลง สงผลใหตนทุนโครงการลดลง

ตามไปดวย 

2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดทําโครงการ 

เนื่องจากมีภาระงานทางดานการสอนมาก 

3. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการ

ทํางานวิจยั 

 

 

1. สงเสริมใหบุคลากรจัดทําโครงการวิจยัให

เพิ่มมากขึ้นเพือ่เพิ่มจาํนวนโครงการ 

2. จัดฝกอบรมการวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ

เปนอยางดแีละมีความมั่นใจในการจดัทํา

การวิจยั 

3. ปรับลดภาระงานของบุคลากรใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางแรงจูงใจให

จัดทํางานวิจยั 

4. สงเสริมใหมีการทํางานวิจยัเพื่อเสริมสราง

องคความรูใหกับชุมชนและประชาชน

ทั่วไป 

5. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จและปจจัยที่

เกี่ยวของได 

 

 

 

 

 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตดานวิทยาศาสตรฯ 

 

 

 

 

2. ผลผลิตผลงานการใหบริการ

วิชาการ 

 

 

 

3. ผลผลิตสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

5. ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

 

เพิ่มขึ้น  รอยละ  32.30 

 

 

 

 

ลดลง  รอยละ  39.09 

 

 

 

เพิ่มขั้น  รอยละ  6.68 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้น  รอยละ  65.74 

 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรฯ เปนคณะที่เปดใหม 

จาํนวนนักศึกษายังมีนอย  และคาวัสดุอุปกรณ

การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้คอนขางมี

ตนทุนที่สูง 

 

โครงการที่ไดรับจัดสรรในป 2552 มีจํานวน

โครงการมากขึ้นตามลําดับตามแผนพัฒนาคณะ 

ในขณะที่วงเงินที่ไดรับการจดัสรรใกลเคียงกัน 

 

มีการจัดทําโครงการเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก

โครงการที่ไดรับอนุมัติในงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร แตยังคงใชนักศึกษากลุมเดิม 

 

เนื่องจากนักวจิัยในคณะฯมีความรูในดานการ

ทําวิจยัเพิ่มมากขึ้นเพราะคณะฯมีโครงการเพื่อ

สรางแรงจูงใจ กระตุนใหนกัวิจัยจัดทําโครงการ

มากขึ้น ในขณะที่นักวิจยัสวนใหญเนนของ

ภายใน 

 

มีการเพิ่มจํานวนนกัศึกษาในแตละปมากขึ้นและ

ใชวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนเทาเดิม 

 

 

 

ใชรายจายตอหัวผูเขารับบริการใหคุมคามาก

ที่สุดกับงบประมาณที่ไดรับมา 

 

 

พยายามจัดทําโครงการใหมีการกระจายทั้งป 

เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน

และใหมีผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 

 

ริเริ่มทําโครงการใหนักวิจยัสามารถหาแหลง

เงินทุนจากภายนอกไดเอง 

 

 

 



 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตดานวิทยาศาสตรฯ 

 

 

 

2. ผลผลิตดานสังคม 

 

3. ผลผลิตผลงานการใหบริหาร

วิชาการ 

 

 

4. ผลผลิตสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 52.86% 

FTES ลดลง 29.52% 

 

 

ไมมี 

 

ลดลง 16.36% 

จํานวนผูรับบริการลดลง 72.22% 

 

 

เพิ่มขึ้น 87.17% 

จํานวนผูเขารวมโครงการลดลง 72.22% 

 

 

 

 

1. มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

2. ความไมเขาใจขอมูลที่ชัดเจนในการศึกษา

ตอของนักศึกษา 

 

ไมมี 

 

1. เหตุการณความไมสงบของบานเมืองจึงทํา

ใหตองเลื่อนการจัดโครงการ 

2. การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 

 

1. โครงการรวมกับสวนกลาง จึงทําใหยอดเงิน

เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

3. คัดเฉพาะนักศึกษาของคณะฯ 

4. โครงการบางอยางไมสามารถดําเนินการได

เพราะถูกกําหนดไวในสวนกลาง 

 

 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น 

2. ใหขอมูลนักศึกษาที่ถูกตอง 

 

 

ไมมี 

 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น 

2. ประชาสัมพันธโครงการใหหลากหลาย 

 

 

1. ควรแยกงบประมาณเฉพาะของคณะ 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธให นศ.ทราบ 

3. จัดตั้งชมรมใหเปนรูปธรรม 



 
ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

5. ผลผลิตการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี 

 

 

 

6. ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

 

ลดลง 66.35% 

จํานวนโครงการไมเพิ่ม มี 1 โครงการ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 49.56% 

จํานวนโครงการลดลง 88.89% 

 

1. ถูกลดจํานวนเงินสนับสนุนการวิจยัจากที่

นักวจิัยขอเสนอไว 

2. โครงการไมสามารถนําไปถายทอด

เทคโนโลยีได 

 

1.    มีการปรับลดงบประมาณงานวิจยัผูวจิัยจึง

ไมอยากเสนอของงบประมาณ 

 

1. สนับสนุนใหอาจารยเสนองานวิจยัที่เปน

การวิจยัและถายทอดฯ ใหเพิ่มมากขึ้น 

2. หาแหลงทุนที่สนับสนุนงบประมาณดาน

การวิจยัและถายทอดฯ ที่นักวิจัยพึงพอใจ 

 

1. สนับสนุนใหอาจารยเสนองานวิจยัใหมา

ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1.   ผลผลิตดานวิทยาศาสตร 

 

 

ลดลง  3.76% 

 

 

- จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น คา FTES เพิ่มขึ้น

เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่รับเขามากกวา

แผนการรับนกัศึกษาเพราะสัดสวน

นักศึกษาที่รับเขาตอจํานวนนักศึกษาที่

สมัครอยูในอัตราที่สูง และตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลดานขยายโอกาสทาง

การศึกษา 

- เปดสาขาวิชาเพิ่มขั้น ไดแก สาขาวิชา

มัลติมีเดีย 

- นักศึกษามีความสนใจในสาขาวิชาดาน

สื่อสารการตลาดมากขึ้นเนื่องจากสาขาวิชา

ทางดานเทคโนโลยีสื่อสารการตลาดมีการ

ขยายตัวมากขึ้น และตลาดแรงงานมีความ

ตองการมาก 

- คณะฯไดรับงบยุทธศาสตรดานการเรียน

การสอน 

 

- ประชาสัมพันธเชิงรุก โดยเพิ่มชองทางการ

ประชาสัมพันธมากขึ้นและเขาถึงกลุม

นักศึกษา 

- ขยายระยะเวลาการรับสมัครและ

ประชาสัมพันธ 

- เพิ่มแผนการรับนักศึกษาหรือขยายจํานวน

หองเรียนในสาขาวิชาที่มีความตองการมาก

ขึ้น 

- จัดทําโครงการความรวมมือกับโรงเรียน

ตางๆ ในกลุมเปาหมายของคณะฯ 

 



 
ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

2. ผลผลิตผลงานการใหบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

 

3. ผลผลิตสงเสริมและทํานุ

บํารุงศึลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

                    เพิ่มขึ้น 121.63% 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้น  834.28% 

 

 

- ในป 2552 คณะมีการจางพนกังานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นทําให

ตนทุนเพิ่มขึ้นดวย 

 

- ในปงบประมาณ 2552 0คาใชจายในการ

ดําเนินการงานหมวดคาตอบแทนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากมีการจางวทิยากรรวมจากภยันอก

ที่มีชื่อเสียงเพิม่ขึ้น ซึ่งจางในอัตราสูงกวา

วิทยากรภายใน 

- จํานวนผูรับบริการลดลง 

 

- จํานวนผูเขารวมโครงการลดลง 

- วัสดุที่ใชในการอบรมในโครงการมี

ลักษณะเฉพาะจึงทําใหราคาสูง 

- จายคาตอบแทนสูงขึ้น เนื่องจากตองใช

วิทยากรบรรยายใหความรูและฝกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

- สนับสนุนและสงเสริมการเขารวมโครงการ

ของบุคลากร 

- เพิ่มโครงการดานสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- เพิ่มเปาหมายผูเขารวมโครงการ 

 

 

- สนับสนุนและสงเสริมการเขารวมโครงการ

ของบุคลากร 

- เพิ่มโครงการดานสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- เพิ่มเปาหมายผูเขารวมโครงการ 

 

 
 
 
 



 
ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

4. ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

 เพิ่มขึ้น  78.94% 

 

- งบประมาณสําหรับงานวจิัยหมวด

คาตอบแทนสูงขึ้น เนื่องจากการปนสวน

เงินเดือนของอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการวิจัยเพิ่มขึ้น และในป 2551 ไมมี

หลักเกณฑการแบงชั่วโมงการทําวิจัยเพื่อ

กรอกขอมูลภาระงานดานวิจยัเพื่อสรางองค

ความรู 

- งบประมาณสําหรับงานวจิัยหมวดคาวัสดุ

สูงขึ้น 

 

                ทั้งนี้อาจเปนเพราะโครงการวิจยัป 

2552 มีจํานวนกลุมตัวอยางของประชากรในการ

ทําวิจยัเพิ่มขึ้น และวิธีการดําเนินการวิจยัและ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความซับซอนเพิ่มขึ้น 

นอกจากนั้นโครงการวิจัยของป 52 มีความ

สอดคลองกับการวิจยัเรงดวนตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

 

 

 

 

- ลดงบประมาณสําหรับงานวิจัยหมวดวัสดุ

ตามความเหมาะสมและจําเปน ทั้งนั้นตอง

คํานึงถึงคุณภาพของงานวิจยั และ

ประโยชนที่จะนํางานวิจยัไปใชไดจริง และ

ไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อความ

คุมคาของตนทุนที่เสียไป 

- กําหนดหลักเกณฑการพจิารณางบประมาณ

ในการเสนองานวิจยัตามความเหมาะสม

และจําเปน 



 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตดานวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น   46.14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการปรับลดการจัดการศึกษาระดับปวส. 

ทําใหผูสอนมีภาระงานลดลงขณะที่ตนทุน

คาใชจายทางตรงของคณะวิศวฯ สูงขึ้น 

2. มีการใชจายในการดูแลบํารุงรักษาซอมแซม 

ครุภัณฑทางการศึกษาสูงเนือ่งจากเปน

ครุภัณฑดานอุตสาหกรรมที่ใชประกอบการ

ฝกปฏิบัติ ทําใหเปนตนทุนคงที่มีแปรผัน

กับจํานวนนกัศึกษา 

3. มีการจัดตั้งคณะโดยใชพื้นที่รวมกับคณะ

วิทยาศาสตรฯ สงผลใหมีคาใชจายทางออม

ดานสาธารณปูโภค คารักษาความปลอดภยั 

อาคารสถานที่ สูงขึ้นซึ่งไมเปนสัดสวนที่

แทจริงตอจํานวนครุภณัฑของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

1. จัดภาระงานสอนของบุคลากรสายผูสอน

ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

2. กําหนดแนวทาง มาตรการในการประหยดั

คาใชจายทางดานการจัดการศึกษาเชน  

พลังงาน  สาธารณูปโภค  คาซอมแซม  

และคาบํารุงรักษาเปนตน 

3. ปรับลดและควบคุมการใชพืน้ที่ใหมี

ประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจาย

ดานอาคารสถานที่ 



 
 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

2. ผลผลิตผลงานการใหบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

3. ผลผลิตสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปฯ 

 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น   11.15% 

 

 

 

 

 

 

 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  64.51% 

 

 

 

1. งบประมาณในการจัดทําโครงการตอ

โครงการสูงขึ้น 

2. มีขอจํากัดดานครุภัณฑ/อุปกรณ สงผลให

การเพิ่มจํานวนผูเขารับบริการไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

3. มีการกรอกแบบบันทึกภาระงาน ยังไม

ถูกตอง ซึ่งทําใหตนทุนบุคลากรสูงขึ้น 

 

1. ไดรับงบประมาณตอโครงการสูงขึ้นทําให

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมสูงขึ้น 

2. มีขอจํากัดในดานการนําผูเขารับบริการ

ศึกษาดูงาน ทําใหเปนการจํากัดผูเขารับ

บริการ 

มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการกรอกแบบ

บันทึกภาระงานทําใหมีตนทุนบุคลากรสูงขึ้น 

 

 

 

 

1. ปรับกิจกรรมของโครงการใหมีความ

เหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหมีผูเขารับ

บริการสูงขึ้น 

2. สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัภาระงาน

ของบุคลากร 

 

 

 

1. ปรับกิจกรรมของโครงการใหมีความ

เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอผูเขารับ

บริการใหมาขึ้น 

2. เพิ่มจํานวนผูเขารับบริการใหสูงขึ้น 

3. สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัภาระงาน

ของบุคลากร 

 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

4. ผลผลิตการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

5. ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น   71.98% 

 

 

 

 

 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  44.93% 

 

 

1. ไดรับงบประมาณตอโครงการสูงขึ้นสงผล

ใหตอนทุนตอหนวยสูงขึ้น 

2. บุคลากรของคณะฯ ยังมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนในการกรอกแบบบันทึกภาระ

งาน 

 

1. ไดรับงบประมาณตอโครงการสูงขึ้น

เนื่องจากเปนการสรางองคความรู สงผลให

ตนทุนตอหนวยสูง 

2. บุคลากรของคณะฯ ยังมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนในการกรอกแบบบันทึกภาระ

งาน 

 

1. พิจารณางบประมาณใหมีความเหมาะสม

ควรเนน การเพิ่มทุนวจิัยจากหนวยงาน

ภายนอก 

2. สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัภาระงาน

ของบุคลากร 

 

1. พิจารณางบประมาณวิจยั เพือ่สรางองค

ความรูใหมีความเหมาะสมกบัระยะเวลา

ควรเนนการเพิ่มแหลงทุนวิจยัจาก

หนวยงานภายนอก 

2. สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัภาระงาน

ของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 กองศิลปวฒันธรรม สํานักงานอธิการบดี 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1.    ผลผลิตสงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  141.21 

 

 

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการอนุรักษสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปน

การจัดนิทรรศการ ทําใหทุนและ

กลุมเปาหมายลดลงมาก 

2. นักศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายภายในมีสวน

รวมนอยลง เนือ่งจากการประชาสัมพันธไม

ทั่วถึงและวันเวลาในการจัดกิจกรรมไม

เหมาะสม 

 

1. ควรเสนอ CEO กําหนดนโยบายใหชัดเจน

เพื่อการวางแผนระยะยาว 

2. ปรับแผนงาน/กิจกรรมและเปาหมายที่

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและผลลัพธเชิง

คุณภาพมากขึ้น 

4. ใชสื่อหลากหลายในการสื่อสารกับ

สถานศึกษาและนักศึกษาเพือ่สงเสริมการมี

สวนรวมในกจิกรรมที่จัดขึ้น 

 

 

 
 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตการจัดการศึกษาสาย

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลผลิตการใหบริการวิชาการ 

 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสาย

วิทยาศาสตร ของคณะฯ เพิม่ขึ้นจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนจํานวนเงิน 

16,614.72 บาท หรือ  31.96% 

- ตนทุนตอหนวย ป 2551  

51,986.74 บาท 

  -      ตนทุนตอหนวย ป 2552 

         68,601.45 บาท 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตการใหบริการวิชาการ

ของคณะฯ มีตนทุนตอหนวยลดลง รอยละ 

78.30 และมีผูรับบริการ เพิ่มขึ้น 227.69% 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสาย

วิทยาศาสตร ของคณะฯสูงเนื่องมาจาก 

1. คาใชจายทางดานบุคลากรมีจาํนวนเพิ่มมาก 

 

2. ขาดการวิเคราะหความถูกตองของการให

ขอมูลของบุคลากรในแบบบันทึกภาระงาน

ใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงใน

กิจกรรมภาระงานสอนและภาระงานอื่น 

เพื่อจะไดขอมูลตนทุนบุคลากรที่แทจริง

สําหรับการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ผลผลิตของคณะฯ 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตการใหบริการวิชาการ

ของคณะฯ มีตนทุนตอหนวยลดลงและ

ผูรับบริการเพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก 

1. คณะฯมีการลดจํานวนบุคลากรใหมีสัดสวน

กับปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 

 

 

 

1. ใชกําลังคนอยางคุมคาและเกดิประโยชนตอ

คณะเพื่อลดคาใชจายดานงบบุคลากร 

2. วิเคราะหความถูกตองของการใหขอมูลของ

บุคลากรในแบบบันทึกภาระงานใหตรง

ตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ตองปฏิบัติจริง

ในแตละกิจกรรมเพื่อเปนการใชกําลังคน

อยางคุมคาและเกดิประโยชนตอคณะ 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ผลผลิตกิจกรรมสงเสริมและ   

       ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตกิจกรรมสงเสริมและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลดลง  21.46%  สวน

ผูรับบริการในงบปประมาณ พ.ศ.2552 เพิ่มขึ้น

จากปงบประมาณ พ.ศ.2551 คิดเปน  16.94% 

2. ดําเนินการวิเคราะหความถูกตองของการให

ขอมูลของบุคลากรในแบบบันทึกภาระงาน

ใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงใน

กิจกรรมภาระงานสอนและภาระงานอื่นเพื่อ

จะไดขอมูลตนทุนบุคลากรที่แทจริงสําหรับ

การคํานวณหาตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

คณะฯ 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตกิจกรรมสงเสริมและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ลดลง และ

ผูรับบริการเพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก 

1. การลดจํานวนบุคลากรใหมีสัดสวนกับ

ปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 

2. ดําเนินการวิเคราะหความถูกตองของการให

ขอมูลของบุคลากรในแบบบันทึกภาระงาน

ใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงใน

กิจกรรมภาระงานสอนและภาระงานอื่น 

เพื่อจะไดขอมูลตนทุนบุคลากรที่แทจริง

สําหรับการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ผลผลิตของคณะฯ 

 

2.    วิเคราะหความถูกตองของการใหขอมูลของ

บุคลากรในแบบบันทึกภาระงานใหตรง

ตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ตองปฏิบัติจริง

ในแตละกิจกรรมเพื่อเปนการใชกําลังคน

อยางคุมคาและเกดิประโยชนตอคณะฯ 

2. วิเคราะหความถูกตองชองการใหขอมูลของ

บุคลากรในแบบบันทึกภาระงานใหตรง

ตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง 

 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

4.    ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตผลงานวิจยัเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีเพิ่ม 52.19%  และเมื่อ

เปรียบเทียบจํานวนโครงการพบวาใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีจํานวนโครงการ 2 

โครงการซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ซึ่งมี 5 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตงานวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูลดลง  57.54%   และเมื่อเปรียบเทียบ

จาํนวนโครงการพบวาในปงบประมาณ พ.ศ.

2552 มีจํานวนโครงการ 3 โครงการซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตผลงานวิจยัเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีของคณะฯ มีตอนทุนตอหนวย

เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก 

1. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมีจํานวน

มากเกินสัดสวนปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 

2. ขาดการวิเคราะหความถูกตองของการให

ขอมูลของบุคลากรในแบบบันทึกภาระงาน

ใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงใน

กิจกรรมภาระงานสอนและภาระงานอื่น 

เพื่อจะไดขอมูลตนทุนบุคลากรที่แทจริง

สําหรับการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ผลผลิตของคณะฯ 

 

ตนทุนตอหนวยผลผลิตกิจกรรมงานเพื่อสราง

องคความรู ของคณะฯ ลดลงเนื่องมาจาก 

1.    การลดจํานวนบุคลากรใหมีสัดสวนกบั

ปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ตองปฏิบัติจริง

ในแตละกิจกรรมเพื่อเปนการใชกําลังคน

อยางคุงคาและเกดิประโยชนตอคณะ 

2. วิเคราะหความถูกตองของการใหขอมูลของ

บุคลากรในแบบบันทึกภาระงานใหตรง

ตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

1.    วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ตองปฏิบัติจริง

ในแตละกิจกรรมเพื่อเปนการใชกําลังคน

อยางคุมคาและเกดิประโยชนตอคณะ 

 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

   

2.    ดําเนินการวิเคราะหความถูกตองของการให

ขอมูลของบุคลากรในแบบบันทึกภาระงาน

ใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงใน

กิจกรรมภาระงานสอนและภาระงานอื่น 

เพื่อจะไดขอมูลตนทุนบุคลากรที่แทจริง

สําหรับการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ผลผลิตของคณะฯ 

 

2.    วิเคราะหความถูกตองของการใหขอมูลของ

บุคลากรในแบบบันทึกภาระงานใหตรงตาม

ภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 
 
 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1. ผลผลิตการจัดการศึกษา

ดานวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลผลิตการใหบริการ

วิชาการ 

 

 

                        เพิ่มขึ้น 70.05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                เพิ่มขึ้น 144.15% 

 

1. นักศึกษามีทางเลือกหลายทางในการที่จะ

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

2. จํานวนนักศึกษาลดลง คา FTES ลดลง 

3. ปดหลักสูตรบางสาขาวิชา 

4. ไดรับอนุมัติงบประมาณยุทธศาสตร 

5. ครุภัณฑเปนครุภัณฑเฉพาะทางทําใหมี

ราคาสูงขึ้น 

6. เบิกจายเงินคาตอบแทนคาสอน 

7. ตนทุนสูงในดานวิทยาศาสตรฯ ทําให

นักศึกษางานทํามากขึ้นเพราะเครื่องมือที่

ทันสมัยกับยุคปจจุบัน 

 

1.  วัสดุที่ใชในการเรียนการสอนเปนวัสดุ

เฉพาะจึงทําใหมีราคาสูง 

2. ในรายวิชาแตละครั้งใชเวลาในการสอน

มากกวา 1 วันทําใหมีคาใชจายดานวิทยากร

และวัสดกุารฝกอบรมเพิ่มขึ้นแตจํานวนผู

เขารับการอบรมเทาเดิม 

 

1. มีการแนะแนวเชิงรุก 

2. เพิ่มนักศึกษาใหมากขึ้น 

3. ระยะเวลาในการแนะแนวและ

ประชาสัมพันธใหมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มเปาหมายผูรับบริการดานวิชาการ 

2. ลดจํานวนวิทยากรใหนอยลง 

3. มุงเนนการบริการวิชาการเพือ่หารายได 



ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

3.    ผลผลิตกิจกรรมสงเสริมและ   

       ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลย ี

 

5.  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

 

 

                              ลดลง 97.19% 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                              ลดลง 83.23% 

 

 

                               ลดลง 67.22% 

 

 

1. ในป 2551 บุคลากรยังไมเขาใจในการกรอก

ภาระงานดานทํานุบุรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ใหความรวมมือกับงานทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมและไดรับการสนับสนนุเงิน

งบประมาณจากกองศิลวัฒนธรรม 

 

 

 

 

โครงการเปนโครงการเฉพาะทาง เปนนวตักรรม

ที่คิดคนทางดานเทคโนโลย ี

 

โครงการมุงเนนตอบสนองชุมชนเพื่อเนนพัฒนา

องคความรูเพือ่การพัฒนาประเทศ 

 

1. ชี้แจงการเขียนภาระงานดานผลผลิตแตละ

ดาน 

2. มุงเนนการสงเสริมและทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

4. คณะใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวม

กิจกรรม 

 

มีการพฒันาโครงการที่ทําวจิัยใหมากขึ้น 

 

 

มุงเนนการสรางองคความรูทางวิชาชีพให

ประชาชนสามารถทําได โดยเนนการใช

งบประมาณไมมากนักแตสามารถนําไปใช

ประโยชนไดสูงสุด 

 

  

 

 

 



 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553   

ภาพรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1.  ผลผลิตการจัดการศึกษา

ดานวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 31.11 

ตนทุนรวม เพิม่ขึ้น 14.56 

 

1. มีการปรับลดการรับนักศึกษาระดับ ปวส.

ลง 

2. จํานวนนักศึกษาที่รับในปการศึกษา 2552 

โดยเฉพาะภาคสมทบต่ํากวาเปาหมาย 

3. คาเสื่อมราคาของงบลงทุนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมีจํานวนสูงขึ้นทุกป 

4. ระเบียบการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน

ของอาจารยที่ปรับทั้งวิธีการคิดคาสอนและ

เพิ่มอัตราการจายคาสอนสูงขึ้นและการ

กําหนดตําแหนงหัวหนางานนอกเหนือจาก

โครงสรางทําใหตนทุนในการจัดการศึกษา

สูงขึ้น 

 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายทางการศึกษาใหทั่วถึงโดยใช

วิธีการหลากหลาย เชน แนะแนวเชิงรุก Road 

show 

2. ทําการวิจัยเพื่อหาความตองการของสถาน

ประกอบการและผลิตนักศึกษาใหตรงตาม

ความตองการเพื่อใหนักศึกษามีงานทํา 

3. สรางแรงจงูใจโดยการใหโควตานักศึกษาเรียน

ดีในระดับมัธยมศึกษา 

4. ทํา M.O.U  กับสถานศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

5. เปดหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่ทันสมัยเพื่อสราง

สรางแรงจงูใจ 

6. ใชอัตรากําลังอยางคุมคาโดยกําหนดภาระงาน

ของบุคลากรใหเหมาะสมและกํากับดูแลให

เกิดประสิทธิภาพ 

7. กําหนดมาตรการและควบคุมการใชจายอยาง

จริงจงัเพื่อใชทรัพยากรใหคุมคา 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

2..  ผลผลิตการจัดการศึกษา

ดานสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 23.56 

ตนทุนรวม เพิม่ขึ้น 13.82 

 

1. มีการปรับลดการรับนักศึกษาระดับ ปวส.

ลง 

2.  จํานวนนักศึกษาที่รับในปการศึกษา 2552 

โดยเฉพาะภาคสมทบต่ํากวาเปาหมาย 

3. คาเสื่อมราคาของงบลงทุนดาน

สังคมศาสตรมีจํานวนสูงขึ้นทุกป 

4. ระเบียบการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน

ของอาจารยที่ปรับทั้งวิธีการคิดคาสอนและ

เพิ่มอัตราการจายคาสอนสูงขึ้นและการ

กําหนดตําแหนงหัวหนางานนอกเหนือจาก

โครงสรางทําใหตนทุนในการจัดการศึกษา

สูงขึ้น 

 

1.  เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายทางการศึกษาใหทั่วถึงโดยใช

วิธีการหลากหลาย เชน แนะแนวเชิงรุก Road 

show 

2. ทําการวิจัยเพื่อหาความตองการของสถาน

ประกอบการและผลิตนักศึกษาใหตรงตาม

ความตองการเพื่อใหนักศึกษามีงานทํา 

3. สรางแรงจงูใจโดยการใหโควตานักศึกษาเรียน

ดีในระดับมัธยมศึกษา 

4. ทํา M.O.U  กับสถานศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

5. เปดหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่ทันสมัยเพื่อสราง

สรางแรงจงูใจ 

6. ใชอัตรากําลังอยางคุมคาโดยกําหนดภาระงาน

ของบุคลากรใหเหมาะสมและกํากับดูแลให

เกิดประสิทธิภาพ 

7. กําหนดมาตรการและควบคุมการใชจายอยาง

จริงจงัเพื่อใชทรัพยากรใหคุมคา 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

3.   ผลผลิตดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยลดลง  268.46 

ตนทุนรวมลดลง 24.84 

 

1.  ปรับเปลี่ยนกจิกรรมในโครงการอนุรักษ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

เปนการจดันิทรรศการแทน ทําใหทุนและ

กลุมเปาหมายลดลงมาก 

2. นักศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายผูรับบริการ

ภายในมีสวนรวมนอยลงเนื่องจากการ

ประชาสัมพันธไมทั่วถึงและวันเวลาในการ

จัดกิจกรรมไมเหมาะสม 

 

1.  ควรเสนอ CEO กําหนดนโยบายใหชัดเจน

เพื่อการวางแผนระยะยาว 

2. สํารวจความตองการของกลุมเปาหมายและ

จัดกิจกรรมใหม ๆ เพื่อสนองความสนใจ

ของกลุมเปาหมาย 

3. ปรับแผนงาน/กิจกรรมและเปาหมายที่

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

4. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและผลลัพธเชิง

คุณภาพมากขึ้น 

5. ใชสื่อหลากหลายในการสื่อสารกับ

สถานศึกษาและนักศึกษาเพือ่สงเสริมการมี

สวนรวมในกจิกรรมที่จัดขึ้น 

6. ประชาสัมพันธสูชุมชนหนวยงานและ

สาธารณชนทั่วไป 

 

 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

4.   ผลผลิตดานการบริการ

วิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยลดลง  225.19 

ตนทุนรวมลดลง 27.20 

 

1. ผูรับบริการเพิ่มขึ้น 

2. จํานวนโครงการลดลง 

3. ลดจํานวนบุคลากรใหมีสัดสวนเหมาะสม

กับปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 

 

1. สํารวจความตองการของชุมชนเพื่อจัด

โครงการใหตรงตามความตองการ 

2. มีระบบติดตามประเมินผลที่สามารถแสดง

ผลลัพธ ผลสําเร็จและปจจัยที่เกี่ยวของได 

เพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการตอไป 

 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

5.   ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสราง

องคความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยลดลง  46.88 

ตนทุนรวมลดลง 37.70 

 

1. งบประมาณที่ไดรับลดลง 

2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

 

1. หางบประมาณวจิัยจากแหลงภายนอก 

2. ไดรับงานวจิัยที่มีลักษณะเดยีวกันใหวจิัย

รวมกันเปนโครงการเดียวเพือ่เปนการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

3. สงเสริมใหมีการวิจัยที่สามารถนํามาใช

แกปญหาและผลิตงานใหเกดิประโยชนได

จริง 

4. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการ

ดําเนินงานวจิยั เชน ใชแบบสํารวจ

อิเล็กทรอนิกส (On.line) 

5. สงเสริมใหมีการทํางานวิจยัเพื่อเสริมสราง

องคความรูใหกับชุมชนและประชาชน

ทั่วไป 

6. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จละปจจัยที่เกี่ยวของ 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

6. ผลผลิตงานวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยลดลง  14.41 

ตนทุนรวมลดลง 14.41 

 

1 .  จํานวนงบประมาณลดลง 

2.  จํานวนผลผลิตเทาเดิม 

 

1. หางบประมาณวจิัยจากแหลงภายนอก 

2. ไดรับงานวจิัยที่มีลักษณะเดยีวกันใหวจิัย

รวมกันเปนโครงการเดียวเพือ่เปนการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

3. สงเสริมใหมีการวิจัยที่สามารถนํามาใช

แกปญหาและผลิตงานใหเกดิประโยชนได

จริง 

4. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการ

ดําเนินงานวจิยั เชน ใชแบบสํารวจ

อิเล็กทรอนิกส (On.line) 

5. สงเสริมใหมีการทํางานวิจยัเพื่อเสริมสราง

องคความรูใหกับชุมชนและประชาชน

ทั่วไป 

6. มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ

แสดงผลลัพธ ผลสําเร็จละปจจัยที่เกี่ยวของ 



 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

7. ผลผลิตดานทุนการพัฒนา

อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26.28 

ตนทุนรวมเพิม่ขึ้น 47.35 

 

1. ในปงบประมาณ 2552  มีตนทุนรวมที่สูง

กวาป 2551และผูรับบริการมีจํานวนมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรทุนใหบุคลากรไป

ศึกษาตอจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ 

เพิ่มขึ้น 

2. ตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ 2552  

สูงขึ้นเนื่องจากหลักสูตรที่ไดรับทุนจาก

งบประมาณเงินรายไดเปนการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก จํานวน  56  ทุนจาก

ทั้งหมด 82   ทุน  ทําใหคาใชจายสูงขึ้น 

 

 

ทํา M.O.U  กบัมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในและ

ตางประเทศพรอมทั้งจัดสงบุคลากรไปศึกษาตอ

เฉพาะมหาวิทยาลัยฯ ที่มี M.O.U 



 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

ผลผลิตผลงานการใหบริการ

วิชาการ 

 

เพิ่มขึ้น  326.39% 

 

1. ความผิดพลาดของขอมูล 

2. ความไมสมบูรณของการคิดคํานวณ 

 

1. แกไขวิธีการใหไดมาของขอมูลที่

ถูกตอง 

2. กําหนดเกณฑขั้นต่ําใหบุคลากรและ

หนวยงานรวมรับผิดชอบ 

3. หาวิธีใหบริการอื่น ๆ ที่สามารถและมี

ศักยภาพทําใหโดยเปนกิจกรรมที่ไมเพิ่ม

ตนทุน หรือเพิม่ในปริมาณต่ําและให

ผลผลิตที่อัตราสูงกวา 

 

 



 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต รอยละของตนทุนตอหนวย ที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

ผลผลิตการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู 

 

เพิ่มขึ้น  100% 

 

สํานักฯ ไดรับอนุมัติใหดําเนนิโครงการวิจยัในป 

2552  เปนปแรก 

 

1.  โครงการวิจัยที่มีลักษณะคลายกัน ให

รวมเปนโครงการเดียวกนั ใชทรัพยากร

รวมกัน 

2. การดําเนนิโครงการวิจยัตองสามารถ

นํามาใชแกปญหาและพัฒนางานใหเกดิ

ประโยชนไดจริงสูงสุด 

3. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการ

ดําเนินงานวจิยั เชน ใชแบบสํารวจ

อิเล็กทรอนิกส (Online) 

 

 



 


