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รายงานผลการดาํเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2554 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

งานติดตามและประเมนิผล 
กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 

 



เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต/ตัวช้ีวัด แผน ผล

ตัวช้ีวัดท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

1 เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

 จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

รอยละ  95        100 สูงกวาเปาหมาย

2 เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คน  1,510     1,635 สูงกวาเปาหมาย

3 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานสังคมศาสตร คน  1,620     1,854 สูงกวาเปาหมาย

4 เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ  95        100 สูงกวาเปาหมาย

5 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี โครงการ  11          11 เปนไปตามเปาหมาย

6 เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด

โครงการ  11          11 เปนไปตามเปาหมาย

7 เชิงตนทุน : ตนทุนคาใชจายการผลิตโครงการวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

ลานบาท  5.7783   5.7783 เปนไปตามเปาหมาย

8 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู โครงการ  18          18 เปนไปตามเปาหมาย

9 เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด

โครงการ  18          18 เปนไปตามเปาหมาย

10 เชิงตนทุน : ตนทุนคาใชจายการผลิตโครงการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

ลานบาท  4.7360   4.7360 เปนไปตามเปาหมาย

11 เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

คน  2,010     1,586 ต่ํากวาเปาหมาย

12 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

คน  2,740     2,648 ต่ํากวาเปาหมาย

13 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน  7,850     7,273 ต่ํากวาเปาหมาย

14 เชิงเวลา : รอยละผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ  95     59.65 ต่ํากวาเปาหมาย

15 เชิงปริมาณ :  จํานวนนักศึกษาคงอยูดานสังคมศาสตร คน  4,760     4,746 ต่ํากวาเปาหมาย

16 เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ  95     84.96 ต่ํากวาเปาหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รวมท้ังส้ิน
ลําดับ หนวยนับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ ส้ินไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)

ผลการดําเนินงาน



เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต/ตัวช้ีวัด แผน ผล

รวมท้ังส้ิน
ลําดับ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดท่ีอยูระหวางจัดเก็บขอมูล ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ณ ส้ินไตรมาส 4

17 -ตัวชี้วัด : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ  84         -      N/A 

18 -ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ  77         -      N/A 

19 -ตัวชี้วัด : รอยละของโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพใน

การแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป

รอยละ  75         -      N/A 

20 -ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ  70         -      N/A 

21 -ตัวชี้วัด : รอยละของความพึงพอใจ ของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษา

รอยละ  79         -      N/A 

22 -ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ  70         -      N/A 

23 -ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ  70         -      N/A 

24 -ตัวชี้วัด : รอยละของความพึงพอใจ ของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษา

รอยละ  79         -      N/A 

25 -ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ  75         -      N/A 

        -     

26 -ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ          19          10  N/A 

27 -ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน รอยละ  84         -      N/A 

28 -ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป

โครงการ          19  N/A 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/
ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพ่ือผลิตกําลังคนดาน
สังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพ่ือผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและ
ชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย



เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต/ตัวช้ีวัด แผน ผล

รวมท้ังส้ิน
ลําดับ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน

29 -ตัวชี้วัด : จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ  8         -      N/A 

30 -ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย/ประโยชนตอสังคม ชุมชุน

โครงการ  3         -      N/A 

31 -ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนภายใน

ระยะเวลา 1 ป

โครงการ  3         -      N/A 

32 เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          -      N/A 

33 เชิงตนทุน :     คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท  97.9580         -      N/A 

34 เชิงเวลา :  โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  75         -      N/A 

35 เชิงเวลา :  โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  75         -      N/A 

36 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โครงการ  55          29  N/A 

37 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ  84         -      N/A 

38 เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  90         -      N/A 

39 เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท  5.9590         -      N/A 

40 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ  18          10  N/A 

41 เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ  84         -      N/A 

42 เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  90         -      N/A 

43 เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท  1.9500         -      N/A 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
ถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นและประเทศ

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิต  : ผลงานการใหบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู



รายการ งบท่ีไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการใชจาย 673,184,300.00     134,636,860.00     289,469,249.00     471,229,010.00     632,793,242.00     
บาท 200,356,406.88    315,574,684.72    435,646,553.18     -
รอยละ 29.76 46.88 64.71  -

เปาหมาย มทรส. รอยละ 30.00 50.00 70.00 95.00

มติ ครม. รอยละ 20.00 44.00 68.00 93.00
-0.24 -3.12 -5.29 

(ต่ํากวาแผน) (ต่ํากวาแผน) (ต่ํากวาแผน)
9.76 2.88 -3.29 

(สูงกวาแผน) (สูงกวาแผน) (ต่ํากวาแผน)

แผนภูมิแสดงการใชจายงบประมาณ (ภาพรวม) ณ ส้ินไตรมาส 3

ตารางการใชจายงบประมาณ (ภาพรวม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติคณะรัฐมนตรี) 

การใชจายจริง

เปรียบเทียบ มติ ครม.

เปรียบเทียบ แผน มทรส.

รอยละ

รอยละ

เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติคณะรัฐมนตรี)

รอยละ

-
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผน มทร.ส. 30.00 50.00 70.00 95.00 

มติครม. 20 00 44 00 68 00 93 00 

รอยละ

รายการ งบท่ีไดรับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตามมติ ครม.(บาท) 249,997,300.00     72,654,550.00       126,981,376.00     193,690,958.00     249,997,300.00     
บาท 72,583,746.40     118,328,964.70    164,214,683.00     -
รอยละ 29.03 47.33 65.69  -

เปาหมาย มทรส. รอยละ 25.00 50.00 70.00 80.00

มติ ครม. รอยละ 10.00 35.00 61.00 72.00

4.03 -2.67 -4.31 

(สูงกวาแผน) (ต่ํากวาแผน) (ต่ํากวาแผน)

19.03 12.33 4.69

(สูงกวาแผน) (สูงกวาแผน) (สูงกวาแผน)

แผนภูมิแสดงการใชจายงบประมาณ (งบลงทุน) ณ ส้ินไตรมาส 3

 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติคณะรัฐมนตรี)

การใชจายจริง

เปรียบเทียบ แผน มทรส. รอยละ

เปรียบเทียบ มติ ครม. รอยละ

เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติคณะรัฐมนตรี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตารางการใชจายงบประมาณ (งบลงทุน)

มตครม. 20.00 44.00 68.00 93.00 

ผลการดําเนินงาน 29.76 46.88 64.71 -

-
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนมทรส. 25.00 50.00 70.00 80.00 

มติครม. 10.00 35.00 61.00 72.00 

รอยละ

ผลการดําเนินงาน 29.03 47.33 65.69 -



จัดสรร เบิกจาย รอยละ

1 5,778,300.00            5,778,300.00          100.00   

2 4,736,000.00            4,736,000.00          100.00   

3 148,475,200.00        124,519,255.92      83.87     

4 506,285,800.00        298,926,301.59      59.04     

5 1,950,000.00            471,304.00             24.17     

6 5,959,000.00            1,215,391.67          20.40     

673,184,300.00      435,646,553.18     64.71    

จําแนกตามงบรายจาย

จัดสรร เบิกจาย รอยละ

1 174,972,700.00        128,789,110.82      73.61     

2 98,574,000.00          55,198,475.47        56.00     

3 249,997,300.00        164,214,683.00      65.69     

4 72,880,300.00          68,136,691.67        93.49     

5 76,760,000.00          19,307,592.22        25.15     

673,184,300.00      435,646,553.18     64.71    

จํานวน

(รายการ) จัดสรร เบิกจาย รอยละ

1 รายการสิ่งกอสรางผูกพันเดิม 3 213,083,700.00        164,214,683.00      77.07     

2 รายการสิ่งกอสรางผูกพันใหม 1 23,826,000.00          -                          -         

3 รายการสิ่งกอสรางปเดียว 3 13,087,600.00          -                          -         

รวม 7 249,997,300.00      164,214,683.00     65.69    

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต

งบบุคลากร

ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จําแนกตามรายการสิ่งกอสราง

ลําดับ ผลผลิต
ณ สิ้นไตรมาส 3

จําแนกตามผลผลิต

ลําดับ

ลําดับ

ผลผลิต

รวม

ผลงานการใหบริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ณ สิ้นไตรมาส 3

ณ สิ้นไตรมาส 3

รวม

งบรายจายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบดําเนินงาน




