
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 (พ.ศ.2557-2560)  
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1. รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     

(พ.ศ.2557-2560) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

  ผลการดําเนินงาน ตวัชีว้ดัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภมูิ  พ.ศ. 2557-2560 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีตวัชีว้ดัความสําเร็จท่ีกําหนดเป้าหมายการ

ดําเนินงาน  จํานวน 40 ตวัชีว้ดั ผลการดําเนินงานสงูกวา่แผน/เป็นไปตามแผน 2 6 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 6 5.00 

ตวัชีว้ดัท่ีต่ํากวา่แผน จํานวน 6 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 15.00 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 8 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ  

20.00 รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพมาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ        

มีตวัชีว้ดั จํานวน 7 ตวัชีว้ดั จําแนกเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานสงูกวา่แผน จํานวน 3 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 42.86 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผน จํานวน 2 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 28.57 และตวัชีว้ดั ท่ีอยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ จํานวน 2 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 28.57  

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างและพฒันางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันาชมุชน สงัคมและ

ประเทศชาต ิมีตวัชีว้ดั จํานวน 5 ตวัชีว้ดั จําแนกเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานสงูกวา่แผน จํานวน 4 ตวัชีว้ดั คดิเป็น

ร้อยละ 80  และตวัชีว้ดัท่ีต่ํากวา่แผน จํานวน 1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 20 

   ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน 

สงัคม และสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั มีตวัชีว้ดั จํานวน 6 ตวัชีว้ดั จําแนกเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานตาม

แผน/สงู กวา่แผน จํานวน 5 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 83.33 และตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผน จํานวน 1 

ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 16.67    

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานและทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน มีตวัชีว้ดั จํานวน 4 ตวัชีว้ดั มีผลการดําเนินงานตามสงูกวา่แผน จํานวน 4 ตวัชีว้ดั คดิเป็น 

ร้อยละ 100  

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สนบัสนนุและสง่เสริมเพ่ือให้นกัศกึษามีพฒันาการครบทกุด้าน มีตวัชีว้ดั

จํานวน 2 ตวัชีว้ดั จําแนกเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานสงูกวา่แผน จํานวน 1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 50 และ

ตวัชีว้ดัท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินงาน จํานวน 1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 50 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาคณุภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ มีตวัชีว้ดัจํานวน 7 

ตวัชีว้ดั จําแนกเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานตามแผน/สงู กวา่แผน จํานวน 3 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 42.86 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผน จํานวน 1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 14.28 และตวัชีว้ดัท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินงาน 

จํานวน 3 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 42.86 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเชิงบรูณาการด้วยหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบคุลากรเป็นศนูย์กลางในการบริหารจดัการ มีตวัชีว้ดัจํานวนรวม 7 ตวัชีว้ดั จําแนกเป็น

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานตามแผน/สงูกวา่แผน จํานวน 5 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 71.43 และตวัชีว้ดัท่ีอยูร่ะหวา่ง

ดําเนินงาน จํานวน 2 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 28.57 



  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 8 พฒันามหาวิทยาลยัให้พร้อมก้าวเข้าสูร่ะดบัอาเซียน มีตวัชีว้ดัจํานวน 2 ตวัชีว้ดั     

มีผลการดําเนินงานสงูกวา่แผน จํานวน 1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 50 ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผน จํานวน 

1 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 50 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการดาํเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

                 พ.ศ.2557-2560 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                      
               

ท่ี รายละเอียดตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
2557 

แผน ผล สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาต ิ

  เป้าประสงค์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้านวิชาชีพและเทคโนโลย ีมีคุณภาพตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม ระดับชาติและนานาชาต ิ

1 ร้อยละของบณัฑิตได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 78 N/A 
 

2 ร้อยละเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ร้อยละ 80 N/A 
 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจํามีคณุวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 8.5 11.24 
 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีตําแหนง่ทางวิชาการตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 27 26.20 
 

5 ร้อยละของนกัศกึษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา ร้อยละ 8 6.13 
 

6 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศกึษาจบการศกึษาตามหลกัสตูรภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 71 62.43 
 

7 ร้อยละความพงึพอใจเฉลีย่ของผู้ เรียนตอ่คณุภาพห้องเรียน

ห้องปฏิบตัิการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ >80 86.40 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

  เป้าประสงค์ที่ 2 : งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถนําไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

8 จํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดบัชาติหรือ

นานาชาต ิ

ผลงาน 100 195 
 

9 จํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 50 199 
 

10 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาด้านการวิจยัตอ่ปี ร้อยละ 20 16.47 
 

ท่ี รายละเอียดตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
2557 

แผน ผล สถานะ 

11 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําผลงานวิจยั/งาน

สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 32.13 
 

12 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําผลงานวิจยั/งาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 10 32.78 
 

 

 

 

 

 

 



ท่ี รายละเอียดตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
2557 

แผน ผล สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย 

  เป้าประสงค์ที่ 3 : เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยนื เพื่อให้ชุมชน

เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

13 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีมีการบรูณาการ

กบัการจดัการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจยั 

ร้อยละ 25 71.23 
 

14 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีมีการเรียนรู้และ/

หรือมีสว่นร่วมของชมุชน สงัคม 

ร้อยละ 20 20.55 
 

15 จํานวนชมุชน หมูบ้่านหรือองค์กรภายนอกท่ีมีความร่วมมือทาง

วิชาการหรือสง่เสริมความเข้มแข็ง 

ชมุชน/

หมูบ้่าน 

10 15 
 

16 ร้อยละความพงึพอใจเฉลีย่ของผู้ รับบริการตอ่ประโยชน์จากการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

ร้อยละ >80 87.72 
 

17 จํานวนศนูย์การเรียนรู้และปฏิบตัิการภาคสนาม ศนูย์ 1 1 
 

18 รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี บาท 3,000,000 721,673.35 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสาน และส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นผู้นําในการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

19 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริม และสนบัสนนุด้าน

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่ีม ี

การดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง (2 ปี ขึน้ไป) 

โครงการ 20 45 
 

20 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อมท่ีมีสว่นร่วมกบัชมุชน 

โครงการ 10 30  

21 ร้อยละความพงึพอใจเฉลีย่ของผู้ เข้าร่วมโครงการตอ่ประโยชน์ของ

การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม 

ร้อยละ >80 90.78 
 

22 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมท่ีมีการ 

บรูณาการกบัพนัธกิจอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 20 21.62 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน 

  เป้าประสงค์ที่ 5 : นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

23 จํานวนนกัศกึษา หรือผลงานนกัศกึษาได้รับรางวลั/การยกยอ่ง

ชมเชย ระดบัท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาต ิ

นกัศกึษา/

ผลงาน 

6 23 
 

24 ร้อยละของคา่เฉลีย่ผลการประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ตามอตัลกัษณ์ของบณัฑิตโดยผู้ใช้บณัฑิต 

ร้อยละ >80 N/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี รายละเอียดตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
2557 

แผน ผล สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  เป้าประสงค์ที่ 6 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 

25 ร้อยละเฉลีย่ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การสอนของอาจารย์ ร้อยละ 80 88.72 
 

26 ร้อยละเฉลีย่ความพงึพอใจการบริการของผู้ รับบริการตอ่การ

ดําเนินงานของบคุลากร 

ร้อยละ 80 86.60 
 

27 ร้อยละเฉลีย่ความพงึพอใจของอาจารย์และบคุลากรในการบริหาร

จดัการของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 72.17 
 

28 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับการเพ่ิมพนูความรู้/ประสบการณ์ทาง

วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 50 N/A 
 

29 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับการเพ่ิมพนูความรู้ด้านภาษาองักฤษ

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 50 N/A 
 

30 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุได้รับการเพ่ิมพนูความรู้/

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและภาษาองักฤษตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 50 N/A  

 

31 ร้อยละความพงึพอใจเฉลีย่ของบคุลากรทกุระดบั  (สายบริหาร  

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ) ท่ีมีตอ่การได้ปฏิบตัิงานและสวสัดิการ 

ของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 75 75 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

มีบุคลากรเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 

  เป้าประสงค์ที่ 7. การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

32 ร้อยละการบรรลเุป้าหมายตามตวับง่ชีใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 72 N/A 
 

33 ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการเพ่ิมพนูความรู้/ประสบการณ์ทางการ

บริหารในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 70 100 
 

34 ร้อยละของความสาํเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ร้อยละ 50 50 
 

35 ร้อยละของคา่เฉลีย่การรับรู้ ในภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ร้อยละ 70 N/A 
 

36 ร้อยละความสาํเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร้อยละ 75 93.53 
 

37 ร้อยละความพงึพอใจเฉลีย่ของบคุลากรนกัศกึษา ตอ่การพฒันา

สนุทรียภาพของอาคารสถานท่ี และระบบสาธารณปูโภคภายใน

มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 75 78.17 
 

38 จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ ระบบ 1 1 
 

 

 

 

 



ท่ี รายละเอียดตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
2557 

แผน ผล สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน 

  เป้าประสงค์ที่ 8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

        

39 จํานวนโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภมูิ กบัสถาบนัการศกึษาหรือองค์กรประเทศในกลุม่อาเซียน 

ความ

ร่วมมือ 

1 4 
 

40 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามความร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษา หรือองค์กรในกลุม่อาเซียน 

โครงการ 2 1 
 

 

หมายเหต ุ:            สงูกวา่แผน                    เป็นไปตามแผน                 ตํ่ากวา่แผน               อยูร่ะหวา่งดําเนินการ  

2.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

2.1 งบประมาณแผ่นดนิ 

  ภาพรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ได้รับจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 752,140,900 บาท       

ผลการใช้จา่ย ณ สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีการใช้จา่ยเป็นเงินจํานวน 703,486,432.02 บาท คดิเป็นร้อยละ 

93.53 ทัง้นี ้ได้กนัเงินไว้จา่ยเหล่ือมปีเป็นเงินจํานวน 47,673,745.30 บาท คดิเป็นร้อยละ 6.34 มีเงินเหลือสง่คืน

กรมบญัชีกลาง จํานวน 980,722.68 คดิเป็นร้อยละ 0.13 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

  งบลงทนุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ได้รับจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 163,920,600 บาท มีการ

ใช้จา่ยเป็นเงินจํานวน 119,277,332.44 บาท คดิเป็นร้อยละ 72.77 ทัง้นี ้ได้กนัเงินไว้จา่ยเหล่ือมปีเป็นเงินจํานวน 

44,153,250.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 26.94 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิประจาํปีงบประมาณ 2557   

รายการ  จํานวนเงิน 

ท่ีได้รับจดัสรร  

 จํานวนเงิน 

ท่ีใช้จ่าย  

 ร้อยละ 

การใช้จ่าย  

 จํานวน 

เงินกนัเหลื่อมปี  

 ร้อยละ 

เงินกนั

เหลื่อมปี  

 จํานวนเงิน

คงเหลือส่งคืน  

 ร้อยละ 

เงิน

ส่งคืน  

(1) (2) (3)   (4)   (5) = (2)-(3)-(4)   

รายจ่ายประจํา 588,220,300.00 584,209,099.58 99.32 3,520,495.30 0.60 490,705.12 0.08 

รายจ่ายลงทนุ 163,920,600.00 119,277,332.44 72.77 44,153,250.00 26.94 490,017.56 0.30 

รวมทัง้สิน้ 752,140,900.00 703,486,432.02 93.53 47,673,745.30 6.34 980,722.68 0.13 
 

หมายเหตุ :  เป้าหมาย ตาม มต.ิคณะรัฐมนตรี ณ สิน้ปีงบประมาณ   ภาพรวมร้อยละ 95 งบลงทนุร้อยละ 82 
 

2.2 งบประมาณเงนิรายได้ 

2.2.1  รายรับจากเงนิรายได้ 

              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประมาณการรายรับ 215,800,000 บาท มีรายรับจริง 209,566,130.54 บาท     

คดิเป็นร้อยละ 97.11 ของประมาณการรายรับ ดงัตารางท่ี 3 

 

 

   
 



ตารางท่ี 3. ประมาณการ-รายรับจริง งบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ที่มารายรับ ประมาณการ                                 รายรับจริง ร้อยละ 

รายได้จากการจดัการศกึษา 194,112,000.00 185,639,908.56 95.64 

รายได้จากการบริการวิชาการ 3,638,000.00 721,673.35 19.84 

รายได้จากทรัพย์สนิ 4,550,000.00 4,310,951.62 94.75 

รายได้จากดอกเบีย้/จากการลงทนุ 10,200,000.00 16,585,454.61 162.60 

การจําหนา่ยผลผลติและผลติภณัฑ์ฯ 500,000.00 141,586.25 28.32 

รายได้อ่ืน ๆ 2,800,000.00 2,166,556.15 77.38 

รวมทัง้สิน้ 215,800,000.00 209,566,130.54 97.11 

หมายเหต ุ: ประมาณการรายรับ รายรับจริง ไมร่วมเงินรายได้สะสม 
 

2.2.2  รายจ่ายจากเงนิรายได้ 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ มีรายรับจากเงินรายได้ประจําปี 

เป็นจํานวนเงิน 209,566,130.54  บาท มีการใช้จา่ยเป็นเงินจํานวน  165,950,758.44  บาท คดิเป็นร้อยละ 79.19 ทัง้นี ้

ได้กนัเงินไว้จา่ยเหล่ือมปีเป็นเงินจํานวน 3,819,756.00  บาท คดิเป็นร้อยละ 1.82  มีเงินเหลือจา่ย จํานวน 

39,795,616.10 คดิเป็นร้อยละ 18.99 

    มหาวิทยาลยัฯ ได้รับอนมุตัเิงินรายได้สะสม เป็นจํานวนเงิน 60,248,769.09  บาท มีผลการใช้จา่ยเป็น

เงินจํานวน 22,520,007.07 บาท คดิเป็นร้อยละ 37.38 ทัง้นี ้ได้กนัเงินไว้จา่ยเหล่ือมปีเป็นเงินจํานวน 33,030,212.46 บาท       

คดิเป็นร้อยละ 54.82 มีเงินเหลือจา่ย จํานวน 4,698,549.56 คดิเป็นร้อยละ 7.80 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4. รายจ่ายงบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

รายจ่าย  จํานวนเงิน 

รายรับจริง  

 จํานวนเงิน 

ท่ีใช้จ่าย  

 ร้อยละ 

   การใช้จ่าย  

 จํานวน 

เงินกนัเหลือ่มปี  

 ร้อยละ 

เงินกนั

เหลือ่มปี  

 จํานวนเงิน 

เหลอืจ่าย 

 ร้อยละ 

เงินเหลอื

จ่าย  

(1) (2) (3)   (4)   (5) = (2)-(3)-(4)   

เงินรายได้

ประจําปี 

209,566,130.54 165,950,758.44 79.19 3,819,756.00 1.82 39,795,616.10 18.99 

เงินรายได้

สะสม 

60,248,769.09 22,520,007.07 37.38 33,030,212.46 54.82 4,698,549.56 7.80 

 


