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รายงานผลการดาํเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2554 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

งานติดตามและประเมินผล 
กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 รายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน หนวยนับ คาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. สรางบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและครูวิชาชีพ ที่มีคณุธรรม จริยธรรมสอดคลองกบัความตองการ
ของสังคมและนานาชาติ 
เปาประสงคที่ 1. บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและครูวิชาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตรงกับความตองการของสังคมและ
นานาชาติ  
เปาหมายการใหบรกิาร 1. เพือ่ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีมี่คุณภาพ คุณธรรมและมีความเปนมืออาชีพ  
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ 70 NA
รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รอยละ 80 NA 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ป 

รอยละ 75 NA 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 1,775 1,471
จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คน 2,930 2,472 
จํานวนนักศึกษาคงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คน 7,690 7,286 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 95 100 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95 NA

เปาหมายการใหบรกิาร 2. เพือ่ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเปนมืออาชีพ 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ 70 NA 
รอยละของความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร รอยละ 80 NA 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 70 NA 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คน 1,450 1,512
จํานวนนักศึกษาเขาใหมดานสังคมศาสตร คน 1,610 1,896
จํานวนนักศึกษาคงอยูดานสังคมศาสตร คน 4,150 4,875
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 95 100
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

รอยละ 95 NA
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน หนวยนับ คาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาศักยภาพการวิจยั  งานสรางสรรค  และสรางนวัตกรรม เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการ
แขงขัน    
เปาประสงคที่ 2. ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนสังคม และเพื่อการแขงขันในเชิง
พาณิชย   
เปาหมายการใหบรกิาร 3. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม บนพืน้ฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนและสังคมเพือ่ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ โครงการ 50 10
จํานวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน โครงการ 4 NA
จํานวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา  1  ป โครงการ 60 NA 
จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี โครงการ 11 11 
จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โครงการ 11 11 
รอยละของโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 75 NA 
จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู โครงการ 23 23 
รอยละของโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โครงการ 23 23 
รอยละของโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 75 NA 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. บริการวิชาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสูการพึ่งพาตนเองอยาง
ย่ังยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 
เปาประสงคที่ 3. การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคมเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน  และเพิ่มขดี
ความสามารถในการแขงขนั 
เปาหมายการใหบรกิาร 4. เพือ่เผยแพรความรูในรูปแบบการบริการวิชาการและใหคําปรกึษาเพื่อใหชุมชนและสังคม
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ  86 NA
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ  รอยละ  78 NA
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา  1 ป  รอยละ  75 NA
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โครงการ 49 32
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85 NA
รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90 NA
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. สืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษส่ิงแวดลอม 
เปาประสงคที่ 4. การปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
เปาหมายการใหบรกิาร 5. เพือ่ใหนักศึกษา บุคลกร ประชาชน มีความรูความเขาใจ ตระหนกัถึงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรกัษส่ิงแวดลอม 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ  20 9
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รอยละ  86 NA
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป  โครงการ  20 9
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 20 9
รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 86 NA
รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 90 NA
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน หนวยนับ คาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเครื่องมือทางการบรหิารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เปาประสงคที่ 5. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการใหบรกิาร
เปาหมายการใหบรกิาร 6. เพือ่สรางและพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และทันสมัย
รอยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.)  คะแนน  3.51 NA
รอยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  คะแนน  3.51 NA
รอยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  คะแนน  3.51 NA
จํานวนรางวัลในระดับชาติและหรือนานาชาติของบุคลากรหรือหนวยงานท่ีไดรับ  รางวัล  6 NA

 
2. ผลการใชจายงบประมาณ  

2.1 ภาพรวม 
           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณรวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 บาท      
ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 296,592,514.22 บาท คิดเปนรอยละ 44.63 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะตํ่ากวาแผนรอยละ 15.86 และ      
ตํ่ากวามาตรการเรงรัดการใชจายตาม มติคณะรัฐมนตรี รอยละ 22.37 ตามตารางสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ภาพรวม) 
              ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

          เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวทิยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.) 

รายการ งบที่ไดรับจัดสรร 
แผนการใชจาย มทรส. ผลการใชจาย มติ ครม. 
วงเงิน รอยละ วงเงิน รอยละ รอยละ 

ภาพรวม   664,596,400.00    402,004,900.00 60.49   296,592,514.22       44.63       67.00 

งบลงทนุ   190,306,500.00      72,800,800.00 38.25                      -               -         43.00 
 

 

2.2 งบลงทุน 
 

        ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณงบลงทุน รวมทั้งส้ิน 190,306,500.00 บาท 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ยังมิไดมีการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตํ่ากวาแผนรอยละ 38.25 และตํ่ากวามาตรการเรงรัดการใชจายตามมติคณะรัฐมนตรี 
รอยละ 43.00 ผลการดําเนินงานในสวนของงบลงทุน รายละเอียดสรุปไดดังนี้  

1. ส่ิงกอสราง จํานวน 7 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  135,518,300.00 บาท ผลการ
ดําเนินงานสรุปรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 



4 
  
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบลงทุน) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 
รายการสิ่งกอสราง 
ที่ ผลผลิต/รายการ จํานวน หนวยนับ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

รวมทั้งสิน้ 7 รายการ 135,518,300.00 
 1) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5 รายการ 107,018,300.00   

1 อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค  1 หลัง 45,893,000.00 อยูระหวางการใชงบประมาณเงิน
กันเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ.2554 
 งวดที่ 2 จํานวน  4,725,000.00 

2 ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงคฯ 1 โครงการ  15,105,000.00 อยูระหวางการปรับรายละเอียด
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม 
ของสํานักงบประมาณ 
 

3 ปรับปรุงและตอเติมอาคารเรียน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ชางยนต เขตใต)  

1 โครงการ  21,203,400.00 

4 ปรับปรุงตอเติมหลังคาอาคารวิทยบริการช้ัน 5 
(เขตเหนือ) หองประชุมพรอมครุภัณฑ  

1 งาน 13,500,000.00 

5 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา  1 โครงการ  11,316,900.00 
2)  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 

ดานสังคมศาสตร 
2 รายการ 28,500,000.00   

1 กอสรางอาคารอัฒจันทร 1 งาน 15,000,000.00 อยูระหวางการปรับรายละเอียด
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม 
ของสํานักงบประมาณ 

2 ปรับปรุงและตอเติมระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ 13,500,000.00

 

2. รายการครุภัณฑ จํานวน 27 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  54,788,200.00 บาท          
ผลการดําเนินงานอยูระหวางจัดทํารายละเอียด 4 รายการ ระหวางจัดซื้อจัดจาง 7 รายการ  ระหวางลงนาม
สัญญา 4 รายการ  ลงนามสัญญา 1 รายการ ระหวางสงมอบ 9 รายการ และ ระหวางเบิกจาย 2 รายการ 
 2.3  ผลผลิต 

ผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามผลผลิต พบวาผลผลิตที่มีการเบิกจายแลวเสร็จทั้งส้ิน      
2 ผลผลิต รายละเอียด ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
              จาํแนกตามผลผลิต 
 

ลําดับ
ที่ 

ผลผลิต งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ผลการใชจาย 
ไตรมาสที่ 3 

รอยละ 

1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 480,585,100.00 198,438,112.86 41.29
2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 163,870,300.00 84,966,393.36 51.85
3 ผลงานบริการวิชาการแกสังคม 5,959,000.00 779,563.00 13.08
4 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,950,000.00 176,445.00 9.05
5 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 3,217,300.00 3,217,300.00 100.00
6 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 9,014,700.00 9,014,700.00 100.00
 รวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 296,592,514.22 44.63 
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2.4  งบรายจาย 
ผลการใชจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย พบวา อัตราการเบิกจายงบเงินอุดหนุน        

มีการเบิกจายสูงสุด รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่  4 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  
               จาํแนกตามงบรายจาย 
ลําดับ
ที่ 

งบรายจาย 
งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ผลการใชจาย 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 

1 งบบุคลากร 185,217,500.00 134,030,398.74 72.36
2 งบดําเนินงาน 103,558,900.00 53,295,757.32 51.46
3 งบเงินอุดหนุน 113,056,500.00 107,258,463.00 94.87
4 งบรายจายอื่น 72,457,000.00 2,007,895.16 2.77
5 งบลงทุน 190,306,500.00 - -
 รวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 296,592,514.22 44.63   

 การใชจายงบประมาณที่เกิดความลาชา เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาดําเนินการเดียวกับ
งบประมาณฟนฟู  เยียวยา  ผูประสบอุทกภัย  จํานวน  273 รายการ  เปน จํานวนเงินทั้ ง ส้ิน 
234,791,600.00 บท ซึ่งงบประมาณดังกลาวตองเรงดําเนินการใหเปนไปตามแผนและระยะเวลาที่
กําหนด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


