รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจ
(Value for Money : VFM)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภ ารกิ จ
ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และสานักงบประมาณกาหนด สาหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้
ดาเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดง
ผลการปฏิบัติภารกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงานที่สาคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่กาหนด สรุปได้ดังนี้

1. รายการบุคลากรภาครัฐ
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 108 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 511,130,234.20 บาท
มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,577.46 บาท
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
11,976,188.08 บาท แต่จานวนบุคลากรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รวม 511,130,234.20 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวน
บุคลากรทั้งสิ้น จานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน
เท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้
การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจ
นี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดาเนินยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี
ก
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2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” มีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 8,363.14 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2,497.14 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,691,138.52 บาท โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
เปรียบเทียบกับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่าแผน 1 ตัวชี้วัด คือ ผู้สาเร็จการศึกษา และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ นักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็น ไปตามแผนที่กาหนด ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ เรียนต่อคุณ ภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจากการรายงานข้อมูลดาเนินการภายใน 90 วัน
นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)
เท่ากับ 21.52 ซึ่งต่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 8.14 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,691,138.52 บาท แต่จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เพิ่ม ขึ้น เพีย งเล็กน้อ ย นอกจากนี้ผ ลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

3. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 52,337.41 บาท
ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 5,622.91 บาท โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
เปรียบเทียบกับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกด้าน ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษา
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นักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต
อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
เป็นไปตามแผนที่กาหนด ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร
การเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจาก
การรายงานข้อมูล ดาเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 3.44 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 0.33 เนื่องจากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง ทาให้อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่ อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน สากล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ

4. โครงการ : โครงการพั ฒ นาและผลิ ต กาลั ง คนของประเทศ เพื่ อ รองรั บ นโยบาย
Thailand 4.0
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน และระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 4 โครงการ
ค
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จานวน 8,951,400.00 บาท เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้
และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่าย
ตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดาเนินต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดันให้ภาครัฐ
จาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้
ความสาคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า
มีป ระสิ ทธิภ าพ โปร่ งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่ห ลากหลายของประชาชน สามารถยกระดับขีด
ความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เงื่อนไขความ
จาเป็นดังกล่าวทาให้เกิดการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการดาเนินงานที่มีมาตรฐาน
และวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ภาครัฐปรับ
แนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน จากเดิมที่เน้นการควบคุมและดาเนินการเอง มาเป็นการ
กากับดูแลและอานวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์การ
บริหารจัดการไปสู่การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ทาให้ต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ไปเป็น
การให้ ความส าคั ญ กั บ ภาระรั บ ผิ ด ชอบต่ อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่ ง
ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่า เกิดความคุ้มค่าของเงิน
(Value for Money) หรือไม่ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
แนวคิ ด ใหม่ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารงานในหลายด้ า น ทั้ ง การ
บริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพื่อประเมินผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานที่ชัด เจนเป็นรูปธรรม การปรับระบบงบประมาณจากแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่แบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting : SPBB) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกบนโยบายและ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบงบประมาณแบบใหม่จะเพิ่มความรับผิดชอบและความ
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โปร่งใสจากการใช้งบประมาณมากขึ้น ส่งผลให้ระบบราชการมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
2. การพัฒนาระบบราชการไทย
โดยประกาศใช้แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทางานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และการตอบสนองต่อการบริหารปกตรองใน
ระบอบประชาธิป ไตย ในการนี้ ได้มี การออกพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยกาหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ใน 3 มาตรา คือ
มาตรา 21 “ส่วนราชการต้องจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย
ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนาเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหาก
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริ การสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัด ทา
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อดาเนินการปรับปรุงการทางานต่อไป”
มาตรา 22 “ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และส านั ก
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ ส่วนราชการดาเนินการอยู่
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสาหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดาเนินการต่อไปหรือยุบเลิก
และเพื่อประโยชน์ ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐ มนตรี
กาหนด
ในการประเมิน ความคุ้ม ค่า ตามวรรคหนึ่ง ให้คานึง ถึง ประเภทและสภาพของแต่ล ะภารกิ จ
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดาเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสีย
ไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดาเนินการด้วย
ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์ห รือผลเสียทางสั งคม และประโยชน์ห รื อ
ผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”
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มาตรา 23 “การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทาโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่
จะทาให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการดังกล่าว”

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า
มุ่งให้หน่วยงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อ
1. ประเมิน ว่า การปฏิบั ติภ ารกิจ มีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และได้ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงานในการทบทวนและจัดลาดับความสาคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ
หรือเป็นข้อมูลสาหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกาลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกาลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน
สังคมและประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก
(Key partner)
กลยุทธ์ที่ 2.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้
รักสู้งาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
คนดี มีความรู้ รักสู้งาน
4. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีค วามรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
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ตารางที่ 1 อัตรากาลัง
จานวนบุคลากรทั้งหมด (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
ข้าราชการ
219
20
239
พนักงานมหาวิทยาลัย
422
311
733
พนักงานราชการ
2
44
46
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
5
36
41
รวม
648
411
1,059
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ เดือน
พฤษภาคม 2563)
ประเภทบุคลากร
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ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
แผนงาน/ผลผลิต
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
2.2 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน
3.1 โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคน
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย
Thailand 4.0
รวม

งบรายจ่าย

รวม

งบบุคลากร
169,498,600
169,498,600
-

งบดาเนินงาน
8,190,900
8,190,900
-

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
328,881,800
- 506,571,300
328,881,800
- 506,571,300
84,655,700
- 308,863,900

224,208,200

-

-

71,738,200

9,646,200

-

81,384,400

-

-

152,470,000

75,009,500

-

227,479,500

-

-

-

19,700,000

-

19,700,000

-

-

-

19,700,000

-

19,700,000

169,498,600

8,190,900

224,208,200

433,237,500

- 835,135,200

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมทั้งสิ้น 835,135,200 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 169,498,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ 20.30 งบดาเนินงาน 8,190,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 งบลงทุน 224,208,200 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.85 และงบเงินอุดหนุน 433,237,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.88 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1
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งบบุคลากร
169,498,600 บาท
ร้อยละ 20.30
งบดาเนินงาน
8,190,900 บาท
ร้อยละ 0.98

งบลงทุน
224,208,200 บาท
ร้อยละ 26.85

งบเงินอุดหนุน
433,237,500 บาท
ร้อยละ 51.87

แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามงบรายจ่าย

1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะนามาประเมิน
ความคุ้มค่า
ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
กลยุทธ์หน่วยงาน
หน่วยงาน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนัก
1. พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและ
ปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
ปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของ
เทคโนโลยี ทางด้าน
สถานประกอบการ
สังคมศาสตร์ทเี่ ป็นคนดีมี 2. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อ
ความรู้ รักสู้งาน
รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนัก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft
ปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
Skill และทักษะการทางานในศตวรรษที่
เทคโนโลยี ทางด้าน
21 ให้กับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
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ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

กาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
กลยุทธ์หน่วยงาน
หน่วยงาน
เทคโนโลยีที่เป็นคนดีมี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ความรู้ รักสู้งาน
การศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อ
3. เพื่อผลิตและพัฒนา
เป็นฐานในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
กาลังคนในภาคอุตสาหกรรม 5. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ให้มีความรู้และทักษะใน อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
การประกอบอาชีพ
6. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการ การผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพและ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
ของประเทศ
เป้าหมายของประเทศ
7. บริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
10. ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
เพื่อเผยแพร่ความรูโ้ ดย
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
มุ่งเน้นการถ่ายทอดด้าน 2. สร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ วิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและ ประเทศ
ยั่งยืน
3. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
4. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อ
นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
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ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินนอก
แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
(เงินรายได้*)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รายการบุคลากร 505,437,838.00 28,016,700
ในการดาเนินการภาครัฐ
ภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับ
104,100,717.95 187,544,920
ด้านการพัฒนาและ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
เสริมสร้างศักยภาพ
มาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความ
ทรัพยากรมนุษย์
ต้องการของประเทศ
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิต ผลผลิต : ผู้สาเร็จ
11,132,062.54 20,367,702
นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมี
ด้านสังคมศาสตร์
ความรู้ รักสู้งาน
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิต ผลผลิต : ผู้สาเร็จ
92,968,655.41 167,177,218
นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ด้านวิทยาศาสตร์
เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน
และเทคโนโลยี
เป้าหมายกระทรวง : การสร้างโอกาส
5,738,593.70
1,628,200
ทางการศึกษาในทุกระดับให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลผลิต : ผลงาน
5,738,593.70
1,628,200
โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและ การให้บริการ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน วิชาการ
แผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
53,667,000
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
ความยั่งยืน
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
โครงการ :
53,667,000
เพื่อเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนใน
โครงการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะ และผลิตกาลังคน
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ
ของประเทศ เพื่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
รองรับนโยบาย
เป้าหมายของประเทศ
Thailand 4.0
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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งบประมาณ
แผ่นดิน*

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. รายการบุคลากรภาครัฐ
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

รายการบุคลากรภาครัฐ
2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดาเนินยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
ตารางที่ 5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของรายการบุคลากรภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
เงินงบประมาณ 505,437,838.00 499,154,046.12
ร้อยละ
98.48
* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
ประเภทค่าใช้จ่าย
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หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
517,208,492.68 511,130,234.20
98.82

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 ผลการดาเนินงาน
ก. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ
1. ต้นทุนต่อหน่วย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 499,154,046.12 บาท จานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น จานวน 1,167 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 35,643.68 บาท/เดือน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 511,130,234.20 บาท จานวนบุคลากร
ทั้งสิ้นจานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึง่ มากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,577.46 บาท/เดือน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
35,643.68

ต้นทุนต่อหน่วย

40,221.14

499,154,046.12

ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

511,130,234.20

0

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

แผนภาพที่ 2 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการบุคลากรภาครัฐ
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2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินงบประมาณ 505,437,838 บาท มีการใช้จ่ายจริง
499,154,046.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9876 : 1
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณ 517,208,492.68 บาท มีการใช้จ่ายจริง
511,130,234.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9882 : 1
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 24
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แผนภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการบุคลากรภาครัฐ
มิติประสิทธิผล
Cost-Effectiveness
Cost – Effectiveness ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้น ทุน ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน การรวม
511,130,234.20 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี จานวน
บุคลากรทั้งสิ้นจานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน
เท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึง่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,577.46 บาท
ข. ผลกระทบ (Impact)
–
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ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน
2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
ตารางที่ 6 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทค่าใช้จ่าย
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
เงินงบประมาณ
11,132,062.54
11,098,461.02
15,789,599.54
15,789,599.54
ร้อยละ
99.70
100.00
* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
2.3 ผลการดาเนินงาน
ก. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ
1. ต้นทุนต่อหน่วย
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้ง หมด 11,098,461.02 บาท มีผู้ ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,829 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 5,865.99 บาท
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้ง หมด 15,789,599.54 บาท มีผู้ ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 8,363.14 บาท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจานวน 4,691,138.52 บาท
คิดเป็นร้อยละ 42.27 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,497.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.57 เนื่องจากปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง อยู่ในผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเดิมเคยได้รับจัดสรรอยู่ในรายการบุคลากรภาครัฐ ทาให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
5,865.99

ต้นทุนต่อหน่วย

8,363.14

11,098,461.02

ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

15,789,599.54
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แผนภาพที่ 6 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 1,829 คน คิดเป็นร้อยละ 121.93 (แผน 1,500 คน) นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,390 คน คิดเป็นร้อยละ
73.16 (แผน 1,900) และนักศึกษาคงอยู่ 4,642 คน คิดเป็นร้อยละ 101.42 (แผน 4,577 คน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 1,888 คน คิดเป็นร้อยละ 125.87 (แผน 1,500 คน) นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,306 คน คิดเป็นร้อยละ
68.74 (แผน 1,900) และนักศึกษาคงอยู่ 4,007 คน คิดเป็นร้อยละ 87.55 (แผน 4,577 คน)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผนสูงกว่าแผน
คือ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา และต่ากว่าแผน คือ จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ และจานวนนักศึกษาคงอยู่ ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. คุณภาพมาตรฐานที่กาหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง)
ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือปี
การศึกษา 2561 เท่ากับ 0.13 คะแนน
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4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินงบประมาณ 11,132,062.54 บาท มีการใช้จ่ายจริง
11,098,461.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณ 15,789,599.54 บาท มีการใช้จ่ายจริง
15,789,599.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่ว นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 8
ค่าใช้จ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายจริง
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แผนภาพที่ 8 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู้ เรียนต่อ คุณภาพห้ องเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.42 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.30 (แผนร้อยละ ≥80)
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู้ เรียนต่อ คุณภาพห้ องเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
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ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
สูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร
การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสูงกว่าแผนร้อยละ 7.83 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ
0.41 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
ซึง่ ต่ากว่าแผนร้อยละ 2.91 แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.79 ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 (หน้า 20)

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

80.00

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา
ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
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แผนภาพที่ 9 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้
มิติประสิทธิผล
1. Cost-Effectiveness
Cost – Effectiveness ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้น ทุน ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน การรวม
15,789,599.54 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จานวน 1,888 คน
คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 8,363.14 บาท ส่วนร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระตรง
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
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2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 329,220,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่า 15,000 บาท x 1,829 คน
x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 11,098,461.02 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 29.66
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 339,840,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่า 15,000 บาท x 1,888 คน
x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 15,789,599.54 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 21.52
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ต่ากว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 8.14 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 4,691,138.52 บาท แต่จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จานวน 59 คน
ทาให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าต่า ดังแสดงในแผนภาพที่ 10
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แผนภาพที่ 10 แสดง Benefit-Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา ร้อยละ 62.42
(แผนร้อยละ 74) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 10.58 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80.20 (แผนร้อยละ 84) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 2.20 และผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 48.88 (แผนร้อยละ 80)
สูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 31.12
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา ร้อยละ 69.24
(แผนร้อยละ 74) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 4.76 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 79.60 (แผนร้อยละ 84) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 4.40 และผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.06 (แผนร้อยละ 80)
สูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 6.94
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจากการรายงานข้อมูลดาเนินการ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบได้ เมื่อเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ทุกด้าน
ซึง่ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา และผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสาเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ
6.82 และ 24.18 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับ
ความสาเร็จต่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.60 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางาน
ตรงสาขา

62.42
69.24

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

80.20
79.60

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทา
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แผนภาพที่ 11 แสดงระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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ข. ผลกระทบ (Impact)
 ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศ ผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ
ดังนี้
- ลดอัตราการว่างงาน
- ลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
ตารางที่ 7 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทค่าใช้จ่าย
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
เงินงบประมาณ
92,968,655.41
92,968,352.16
79,657,544.32
79,657,544.32
ร้อยละ
100.00
100.00
* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
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2.3 ผลการดาเนินงาน
ก. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ
1. ต้นทุนต่อหน่วย
 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด 92,968,352.16 บาท มี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,604 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 57,960.32 บาท
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้ จ่า ยทั้ง หมด 79,657,544.32 บาท มีผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,522 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 52,337.41 บาท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง 13,310,807.84 บาท คิด
เป็นร้อยละ 14.32 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 5,622.91 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแสดงในแผนภาพที่ 12
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

57,960.32

ต้นทุนต่อหน่วย

52,337.41

92,968,352.16
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

79,657,544.32
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แผนภาพที่ 12 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2. ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 1,604 คน คิดเป็นร้อยละ 87.65 (แผน 1,830 คน) นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,414 คน คิดเป็นร้อยละ
49.96 (แผน 2,830 คน) และนักศึกษาคงอยู่ 5,350 คน คิดเป็นร้อยละ 68.68 (แผน 7,790 คน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 1,522 คน คิดเป็นร้อยละ 83.17 (แผน 1,830 คน) นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,789 คน คิดเป็นร้อยละ
63.22 (แผน 2,830 คน) และนักศึกษาคงอยู่ 5,277 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 (แผน 7,790 คน)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผน ต่ากว่าแผนที่
กาหนดไว้ในทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 13
แผน
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แผนภาพที่ 13 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. คุณภาพมาตรฐานที่กาหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง)
ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือปี
การศึกษา 2561 เท่ากับ 0.13 คะแนน
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ รั บเงิ นงบประมาณ 92,968,655.41 บาท มี การใช้ จ่ ายจริ ง
92,968,352.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ รั บเงิ นงบประมาณ 79,657,544.32 บาท มี การใช้ จ่ ายจริ ง
79,657,544.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 14
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แผนภาพที่ 14 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู้ เรียนต่อ คุณภาพห้ องเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.42 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.30 (แผนร้อยละ ≥80)
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู้ เรียนต่อ คุณภาพห้ องเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
สูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร
การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสูงกว่าแผนร้อยละ 7.83 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ
0.41 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
ซึง่ ต่ากว่าแผนร้อยละ 2.91 แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.79 ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 (หน้า 20)
มิติประสิทธิผล
1. Cost-Effectiveness
Cost – Effectiveness ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้น ทุน ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน การรวม
79,657,544.32 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 1,522 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 52,337.41 บาท ส่วนร้อยละ
ของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เท่ากับ 288,720,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่า
15,000 บาท x 1,604 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 92,968,352.16 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio
เท่ากับ 3.11
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เท่ากับ 273,960,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่า
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15,000 บาท x 1,522 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 79,657,544.32 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio
เท่ากับ 3.44
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 0.33 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจานวนลดลงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 13,310,807.84 บาท และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 82 คน ทาให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 15
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แผนภาพที่ 15 แสดง Benefit-Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทางานตรง
สาขา ร้อยละ 61.87 (แผนร้อยละ 73) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 11.13 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.80 (แผนร้อยละ 84) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ
1.20 และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 57.10 (แผนร้อยละ 80) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 22.90
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทางานตรง
สาขา ร้อยละ 66.50 (แผนร้อยละ 73) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 11.13 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.80 (แผนร้อยละ 84) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ
1.20 และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80.00 (แผนร้อยละ 80) ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 22.90
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทางานตรงสาขา
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูล เนื่องจากการรายงานข้อมูลดาเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบได้ เมื่อเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ทุกด้าน
ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทางานตรงสาขา และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสาเร็จ สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 4.63 และ 22.90 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับความสาเร็จต่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 2.00
ดังแสดงในแผนภาพที่ 16

61.87

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ทางานตรงสาขา

66.50

82.80

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80.80

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
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80.00
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แผนภาพที่ 16 แสดงระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข. ผลกระทบ (Impact)
 ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ
ดังนี้
- ลดอัตราการว่างงาน
- ลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้า หมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒ นากาลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด
ตารางที่ 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
เงินงบประมาณ
53,667,000.00 53,666,998.96
ร้อยละ
* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ประเภทค่าใช้จ่าย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ*
ค่าใช้จ่ายจริง
10,748,600.00
10,748,600.00
100.00
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2.3 ผลการดาเนินงาน
ก. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ
1. ต้นทุนต่อหน่วย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 53,666,998.96 บาท บุคลากรและแรงงาน
ได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 1,262 คน คิดเป็นต้นทุน
ต่อหน่วย เท่ากับ 42,525.36 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10,748,600.00 บาท บุคลากรและแรงงาน
ได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 0 คน ซึ่งไม่สามารถ
คานวณต้นทุนต่อหน่วยได้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 4 โครงการ
จานวน 8,951,400.00 บาท เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้
และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่าย
ตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดาเนินต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 1,262 คน (แผน 1,000 คน) คิดเป็นร้อยละ 126.20 บุคลากรและ
แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill
Improvement) ร้อยละ 97.35 (แผนร้อยละ 80) และการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 80)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
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สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิต
กาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 4 โครงการ จานวน 8,951,400.00 บาท
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการ
ภายใต้รายจ่ายประจาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็น
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดาเนินต่อไปได้
บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงิน งบประมาณ 53,667,000.00 บาท มี ค่า ใช้จ่า ยที่ ใ ช้
จ่ ายจริ ง 53,666,998.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ เงิน งบประมาณ 10,748,600.00 บาท มี ค่า ใช้จ่า ยที่ใ ช้
จ่ ายจริ ง 10,748,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่ว นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
มิติประสิทธิผล
1. Cost-Effectiveness
2. ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนผู้เข้าร่ว มโครงการมีทักษะเพิ่ม ขึ้น หรือ มีส มรรถนะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 85.10 (แผนร้อยละ 80)
สูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 5.10
 ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนผู้เข้าร่ว มโครงการมีทักษะเพิ่ม ขึ้น หรือ มีส มรรถนะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 0.00 (แผนร้อยละ 80)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุน
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 4 โครงการ
จานวน 8,951,400.00 บาท เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้
และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้การ
บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ ตลอดจนรายจ่าย
ตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดาเนินต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ข. ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยลดความเหลื่ อมล้า
ทางการศึกษาโดยให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพิ่มศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนการสอนเชิงคุณภาพ อันจะนาไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดาเนินการในอนาคต
รายการบุคลากรภาครัฐ
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) ซึง่ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 108 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เท่ากับ 511,130,234.20 บาท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึง่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 4,577.46 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 11,976,188.08 บาท แต่จานวนบุคลากรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รวม 511,130,234.20 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวน
บุคลากรทั้งสิ้น จานวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน
เท่ากับ 40,221.14 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้
การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจ
นี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดาเนินยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี
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ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ” ในมิติของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” มีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 8,363.14 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2,497.14 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4,691,138.52 บาท โดยมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้
บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1,888 คน คิดเป็นร้อยละ 125.87 (แผน
1,500 คน) และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,306 คน คิดเป็นร้อยละ 68.74
(แผน 1,900 คน) และนักศึกษาคงอยู่ 4,007 คน คิดเป็นร้อยละ 87.55 (แผน 4,577 คน) มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5
มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่กาหนด ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83
(แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไ ด้งานทาศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจากการรายงานข้อมูลดาเนินการภายใน
90 วัน นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 21.52 ซึ่งต่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 8.14 เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้น ทุน ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 ,691,138.52 บาท
แต่จานวนผู้สาเร็จ การศึก ษาด้า นสัง คมศาสตร์เ พิ่ม ขึ้น เพีย งเล็ก น้อ ย นอกจากนี้ผ ลผลิต ผู้สาเร็จ การศึก ษา
ด้านสังคมศาสตร์ ยังส่ งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและ
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การเรีย นรู้ตลอดชีวิตที่มีม าตรฐานคุณ ภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สาเร็จ การศึ ก ษา
ด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 52,337.41 บาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 5,622.91 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 13,310,807.84 บาท โดยมหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผน ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ในทุกด้าน กล่าวคือ ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1,522 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.17 (แผน 1,830 คน) นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,789 คน คิดเป็นร้อยละ 63.22 (แผน 2,830 คน)
และนักศึกษาคงอยู่ 5,277 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 (แผน 7,790 คน) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่กาหนด ร้ อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80)
และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลการดาเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้งานทาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจาก
การรายงานข้อมูล ดาเนิน การภายใน 90 วัน นับแต่วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 3.44 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 0.33 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจานวนลดลงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จานวน 13,310,807.84 บาท และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 82 คน ทาให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้ รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสและทางเลือก
ให้กับผู้สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของประเทศ

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย
Thailand 4.0” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้
มิติประสิทธิภาพและมิติเชิงประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับแผน และระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จานวน 4 โครงการ
จานวน 8,951,400.00 บาท เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของตัวชี้ วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้
และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่าย
ตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดาเนินต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
***********************************
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บรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
--------. รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562). พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2562.
--------. รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563). พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
--------. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
2562.
--------. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
2563.
--------. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
สานักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3
(3). กรุงเทพฯ : สานักงบประมาณ, 2561.
--------. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (3).
กรุงเทพฯ : สานักงบประมาณ, 2562.
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ภาคผนวก
ข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าตามแบบฟอร์มที่ 3.1 – 3.5
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แบบฟอร์มที่ 3.1 : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี โดยมี
หลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยที่ ผลผลิ ตที่ จะประเมิ นควำมคุ้ มค่ ำจะต้ องเป็ นภารกิ จหลั กของหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานที่ แ สดงประสิ ท ธิภ ำพในกำรให้ บ ริก ำรและประสิ ท ธิ ผ ลจำกกำรให้ บ ริก ำรอั น เป็ น
ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้นจึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำน โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท
ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
1. รายการบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองภารกิจหลักทีส่ ามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-
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แบบฟอร์มที่ 3.2 : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

วิธีการ - ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ควำมมีอยู่ของข้อมูล
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 :
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการ
ดาเนินยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1.1 :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลกระทบ:
-

ผลผลิตที่ 1.1.1 :
รายการบุคลากรภาครัฐ

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความ
สมบูรณ์
ของข้อมูล

สกอ.

กองนโยบาย
และแผน

มี

มี

ตัวชี้วัดประสิทธิผล:
-

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

กองนโยบาย
และแผน

มี

มี

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
-

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

กองนโยบาย
และแผน

มี

มี

* หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมิน
ความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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การประเมิน PART
คะแนนที่ได้
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
คะแนนเต็ม
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
รายการบุคลากรภาครัฐ
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
10
20
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
หมายเหตุ – หน่วยงานสามารถพิจารณาความสอดคล้องของ ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง โดยใช้ข้อมูลการประเมิน PART ประกอบ
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แบบฟอร์มที่ 3.3 : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้ บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิ ต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่า 1 ผลผลิตต่อ 1 แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ 3.2
จำนวน 1 ผลผลิต)
รายการบุคลากรภาครัฐ
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะ
ผลประโยชน์)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรภำครัฐ
Output: กลุ่มเป้าหมาย
: นักศึกษำ
ผลประโยชน์
: จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
Outcome: กลุ่มเป้าหมาย
: นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร
ผลประโยชน์
: ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับที่หน่วยงำนต้องกำร
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
Impact: กลุ่มเป้าหมาย
: สังคม ชุมชน ประเทศ
ผลประโยชน์
: 1. ลดอัตรำกำรว่ำงงำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและระดับสูง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
-

ปริมาณงาน
-
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์

มูลค่า (บาท)

ลักษณะของผลประโยชน์

มูลค่า (บาท)

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม
1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม
1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์

2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

มูลค่า (บาท)
10,484,400.00
10,484,400.00
177,842,292.68
328,881,800.00

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-
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2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)

งบบุคลำกรเต็มเวลำ

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

มูลค่า (บาท)
6,913,341.79
6,913,341.79
3,888,000.00
9,310,700.00

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่นๆ
-
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แบบฟอร์มที่ 3.4 : การกาหนดสูตรการคานวณตัวชี้วัด
ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้
วิธีการ
- ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำร-หน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิตทีไ่ ม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้
- ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด
รวมทั้งสูตรในกำรคำนวณตัวชี้วัดเพือ่ กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในปีต่อไป
ก. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เฉพำะกรณีทไี่ ม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้ 1 ผลผลิต
จำกแบบฟอร์ม 3.2)
……………………………………………………………………………………………………….......…………
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะ
ผลประโยชน์)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าหมาย และผลผลิต
ตัวชี้วัด
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง : ตัวชี้วัดผลกระทบ
(ระบุ)
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน : ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(ระบุ)
ผลผลิต : (ระบุ)
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ
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แบบฟอร์มที่ 3.5 : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ
 รัฐธรรมนูญ
มำตรำ 54 วรรค 3 รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน ในกำรจัด กำรศึ กษำทุ กระดับ โดยรัฐมีห น้ำที่ ดำเนิ น กำร
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวมีคุณ ภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่ง
อย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
และกำรดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติด้วย
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

นโยบำยของรัฐ
นโยบำยที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญ
ทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึ กษำทำงเลือกไปพร้อมกั น เพื่ อสร้ำง
คุณ ภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒ นำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสม
กับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เลื อ กรั บ บริก ำรกำรศึ ก ษำทั้ งในระบบโรงเรี ย นและนอก
โรงเรียน โดยอำจจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.4 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภำพและมี จิ ต
วิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 คำแถลงนโยบำยของรัฐบำล

รายงานผล
4.5 ทะนุ บ ำรุ งและอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศำสนำและศำสนำอื่ น ๆ
สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน
1. ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีขนำดและจำนวน
ผู้เรียนต่ำกว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนให้มีกำรจัดทรัพ ยำกรร่วมกันให้ มี
ขนำดและจ ำนวนที่ เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็ น ของพื้ น ที่ และ
โครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็น
ครู เป็ นผู้แนะน ำ และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน สร้ำง
มำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบ ประเมิน
วิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3. พัฒนำระบบประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่สำมำรถวัดและประเมินผล
คุณภำพผู้เรียน ทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงทีม่ ี
ศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ ร่วมวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน
5. ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ
ภำคเอกชน และ ผู้ เ ชี่ ย วชำญทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ พั ฒ นำ
สำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำ
งำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยำยกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตร
ฐำนสมรรถนะให้มำกขึ้น
6. จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำน
ระบบอุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำร ทำงภำษี
จู งใจให้ ภ ำคเอกชนผลิ ต หนั งสื อ สื่ อ กำรอ่ ำนและกำรเรีย นรู้ ที่ มี
คุณภำพและรำคำถูก ๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต อำทิ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ห้อ งสมุ ด
โบรำณสถำน อุ ท ยำนประวั ติ ศ ำสตร์ โรงเรี ย นผู้ สู งอำยุ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้มีระบบกำร จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มาตรา 7
 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)
ให้ม หำวิท ยำลัย เป็น สถำบัน อุด มศึก ษำด้ำ นวิช ำชีพ และเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่เน้น
กำรปฏิบัติ ทำกำรสอน ทำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำงวิชำกำร
ในด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่ สั งคม ทะนุ บ ำรุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำมีโอกำส
ในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำเป็นหลัก

ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปี งบ ป ร ะ ม ำ ณ พ .ศ . 2 5 6 2 มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ทั้ งห ม ด
499,154,046.12 บำท จำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น จำนวน 1,167 คน
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2562) คิดเป็นต้นทุน ต่อหน่วย เท่ำกับ
35,643.68 บำท/เดือน
- ปี งบ ป ร ะ ม ำ ณ พ .ศ . 2 5 6 3 มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ทั้ งห ม ด
511,130,234.20 บำท จำนวนบุคลำกรทั้งสิ้นจำนวน 1,059 คน
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม 2563) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ำกับ
40,221.14 บำท/เดือน
ผลผลิ ต นี้ ใ นปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเท่ ำ กั บ
40,221.14 บำท/เดือน ซึ่งมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน
4,577.46 บำท/เดือน
- ปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ รั บ เงิ น งบประมำณ 505,437,838
บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง 499,154,046.12 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.76
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เท่ำกับ 0.9876 : 1
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมำณ 517,208,492.68
บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง 511,130,234.20 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.82
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เท่ำกับ 0.9882 : 1
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน สูงกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เล็กน้อย
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ประสิทธิผล
 Cost – Effectiveness

ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน
 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
Cost – Effectiveness ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนิ น กำรรวม 511,130,234.20 บำท ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำด้ ำ น
สังคมศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลำกร
ทั้งสิ้ น จำนวน 1,059 คน (ข้ อ มูล ณ เดื อนพฤษภำคม 2563) คิ ด เป็ น
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อบุคลำกร 1 คน เท่ำกับ 40,221.14 บำท/เดือน ซึ่งสูง
กว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,577.46 บำท

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ลดอัตรำกำรว่ำงงำน
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและระดับสูง
เพิ่มจำนวนแรงงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม
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คะแนนเต็ม
10
20
20
20
30
100

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
-
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
 ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิน่
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่นๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
มิติประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ”
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น จำนวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ
เดื อนพฤษภำคม 2563) ซึ่ งน้ อยกว่ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 108 คน
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ในกำรด ำเนิ น งำน (ต้ น ทุ น ผลผลิ ต รวม) ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งเท่ ำ กั บ
511,130,234.20 บำท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 40,221.14 บำท/เดือน ซึ่งสูงกว่ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,577.46 บำท เนื่อ งจำกในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน
11,976,188.08 บำท แต่ จ ำนวนบุ ค ลำกรลดลงจำกปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำน มีประสิทธิผล เมื่อพิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ ำ หมำย ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 Cost-Effectiveness
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรรวม 511,130,234.20 บำท
ในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน
บุคลำกรทั้งสิ้น จำนวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม 2563) คิดเป็นต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยต่อบุคลำกร 1 คน เท่ำกับ 40,221.14 บำท/เดือน ซึ่งสูงกว่ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ เป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจำ ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และค่ำตอบแทนต่ำงๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้
กำรปฏิบัติภำรกิจในผลผลิตนี้ มีควำมคุ้มค่ำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงเห็นควรให้คงสภำพภำรกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนิน
ยุทธศำสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี

51

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มที่ 3.1 : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี โดย
มีหลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยที่ผ ลผลิตที่จ ะประเมิน ควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็น ภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งเป็น เป้า หมาย
การให้บริการของหน่วยงานที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำกกำรให้บริกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้นจึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็น 3 ประเภท
ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองภารกิจหลักที่สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-
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แบบฟอร์มที่ 3.2 : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
วิธีการ – ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูล ควำมมีอยู่ของข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

ความ
สมบูรณ์
ของข้อมูล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1:
ตัวชี้วัดผลกระทบ:
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด 1. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ได้งำน
ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความ
ทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี
สกอ.
สกอ.
ต้องการของประเทศ
2. ร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ
มี
มี
(แยกแหล่งข้อมูล) (แยกแหล่งข้อมูล)
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนทำ
3. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำที่
สำมำรถสร้ำงงำนและประกอบอำชีพอิสระ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1.1:
ตัวชี้วัดประสิทธิผล:
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นวิ ช าชี พ และ 1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำตรงสำขำ
มหาวิทยาลัย
กองนโยบาย
เทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เ ป็น คนดี มี 2. ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
มี
มี
และแผน
สุวรรณภูมิ
ความรู้ รักสู้งาน
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ผลผลิต ที่ 1.1.1:
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัย
2. จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำใหม่
กองนโยบาย
เทคโนโลยีราชมงคล
มี
มี
3. จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่
และแผน
สุวรรณภูมิ
4. ผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
5. ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
* หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมินความคุ้มค่า
ของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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การประเมิน PART
คะแนนที่ได้
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
คะแนนเต็ม
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
10
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
20
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
หมายเหตุ – หน่วยงานสามารถพิจารณาความสอดคล้อ งของ ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง โดยใช้ข้อมูลการประเมิน PART ประกอบ
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แบบฟอร์มที่ 3.3 : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม เพื่อประเมินความคุ้มค่า 1 ผลผลิตต่อ 1 แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ 3.2
จำนวน 1 ผลผลิต)
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและ
ลักษณะผลประโยชน์)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีทำงด้ำนสังคมศำสตร์ ที่เป็นคนดี
มีควำมรู้ รักสู้งำน
Output : กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษำ
ผลประโยชน์
: 1. จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
2. สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ
Outcome : กลุ่มเป้าหมาย : นำยจ้ำง/ ผู้ประกอบกำร
ผลประโยชน์ : ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับที่หน่วยงำนต้องกำร
กลุ่มเป้าหมาย : ประเทศ
ผลประโยชน์
: 1. สำมำรถผลิตกำลังคนที่ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศเพื่อลดควำมขำดแคลน
ของบุคลำกรในสำยกำรปฏิบัติงำนด้ำนสังคมศำสตร์
2. สำมำรถลดภำวะแรงงำนล้นตลำดในสำยสังคมศำสตร์
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ประชำชนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมำตรฐำน คุณภำพสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
Impact : กลุ่มเป้าหมาย : สังคม ชุมชน ประเทศ
ผลประโยชน์ : 1. ลดอัตรำกำรว่ำงงำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและระดับสูง
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1. จัดกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4,007 คน
1.1 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจฯ
3,431 คน
1.2 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์
576 คน
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
1.ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำและไปประกอบวิ ช ำชี พ ได้ รั บ เงิ น เดื อ น/
ค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงขั้นต่ำปริญญำตรี 15,000 บำท x 12 เดือน x
1,888 คน
-

มูลค่า (บาท)
339,840,000

-

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
-

มูลค่า (บาท)
-

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำนวน 1,888 คน สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทำงด้ำน
เศรษฐกิจของตนเองและชุมชน
กลุ่มสังคม
1. สำมำรถลดอัตรำกำรว่ำงงำนที่เกิดจำกแรงงำนในสำยสังคมศำสตร์ ล้นตลำด/ขำดแคลน
หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
1. งบดำเนินงำน
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
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ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

มูลค่า (บาท)
-

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)

งบบุคลำกรเต็มเวลำ

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
12,525,052.08
12,480,399.89
44,652.19
2,333,249.30
3,790,130.00
5,464,418.11
-

มูลค่า (บาท)
-

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่นๆ
-

57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มที่ 3.4 : การกาหนดสูตรการคานวณตัวชี้วัด
ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้
วิธีการ
- ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผลผลิ ต ตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำ ยประจำปี เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริก ำร-หน่ว ยงำน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต ที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผล
ต่อค่ำใช้จ่ำยได้
- ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด
รวมทั้งสูตรในกำรคำนวณตัวชี้วัด เพือ่ กำรประเมินควำมคุม้ ค่ำในปีต่อไป
ก. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เฉพำะกรณีที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้ 1 ผลผลิต
จำกแบบฟอร์ม 3.2)
……………………………………………………………….......…………………………………………………
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและ
ลักษณะผลประโยชน์)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าหมาย และผลผลิต
ตัวชี้วัด
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง : ตัวชี้วัดผลกระทบ
(ระบุ)
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน : ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(ระบุ)
ผลผลิต : (ระบุ)
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ
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แบบฟอร์มที่ 3.5 : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
 รัฐธรรมนูญ

 คำแถลงนโยบำยของรัฐบำล

รายงานผล
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ
มำตรำ 54 วรรค 3 รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ดำเนินกำร กำกับ
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ดั งกล่ ำ วมี คุ ณ ภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อย
ต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำแผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ และกำร
ดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติด้วย
นโยบำยของรัฐ
นโยบำยที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั้ง
กำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพ
ของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ บริ ก ำรกำรศึ ก ษำทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและนอก
โรงเรียน โดยอำจจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้ อ งค์ ก รภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณ ภำพและ
ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.4 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพื่ อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

รายงานผล
4.5 ทะนุ บ ำรุ ง และอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศำสนำและศำสนำอื่ น ๆ
สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำทสำคัญ ในกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

1. ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีขนำดและจำนวน
ผู้เรียนต่ำกว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำด
และจ ำนวนที่ เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น ของพื้ น ที่ และโครงสร้ำง
ประชำกรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิ ตวิญญำณควำมเป็นครู
เป็นผู้แนะนำ และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำร
จูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐำนะทำง
วิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้ำง
เครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำร
พัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3. พัฒนำระบบประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่สำมำรถวัดและประเมินผล
คุณภำพผู้เรียน ทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มี
ศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ ร่วมวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผูเ้ รียน
5. ขยำยควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งสถำบันอำชีว ศึก ษำ สถำบั นอุดมศึกษำ
ภำคเอกชน และ ผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำสำขำวิชำที่
มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำ งำนวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยำยกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ
ให้มำกขึ้น
6. จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำน
ระบบอุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึ งได้ ง่ ำ ย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำร ทำงภำษีจูง
ใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
และรำคำถูก ๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิ งสร้ ำงสรรค์ และมีชีวิต อำทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด โบรำณสถำน
อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น

60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)

ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ กับ
แผน
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รายงานผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มาตรา 7 ให้
มหำวิ ท ยำลั ย เป็ น สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำด้ ำ นวิ ช ำชี พ และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่เน้น กำร
ปฏิบัติ ทำกำรสอน ทำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำงวิชำกำรใน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำต่อ
ด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำเป็นหลัก

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 11,098,461.02 บำท
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ เท่ำกับ 1,829 คน คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วย เท่ำกับ 5,865.99 บำท
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 15,789,599.54 บำท
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ เท่ำกับ 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วย เท่ำกับ 8,363.14 บำท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จำนวน 4,691,138.52 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.27 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2,497.14 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.57 เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจำ
ตำแหน่ง อยู่ในผลผลิตผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ ซึ่งเดิมเคยได้รับ
จัดสรรอยู่ในรำยกำรบุคลำกรภำครัฐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ปริมาณผลผลิต
แผน (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2562
1,500
2563
1,500
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
2562
1,900
2563
1,900
จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่
2562
4,577
2563
4,577
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ผล (คน)

ร้อยละ

1,829
1,888

121.93
125.87

1,390
1,306

73.16
68.74

4,642
4,007

101.42
87.55
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ผลผลิ ต นี้ ใ นปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 มี ป ริ ม ำณผลผลิ ต ที่ ท ำได้ จ ริ ง
เปรียบเทียบกับแผนสูงกว่ำแผน คือ จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ และต่ำกว่ำแผน
คือ จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ และจำนวนนักศึกษำคงอยู่

 คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมคู่มือ - ปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน
(ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
กำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ
พ.ศ. 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
- ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน
(ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ประเมินตนเอง) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 อยู่ระดับดี
และมีคะแนนมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หรือปีกำรศึกษำ 2561
เท่ำกับ 0.13 คะแนน
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินงบประมำณ 11,132,062.54 บำท
มีกำรใช้จ่ำยจริง 11,098,461.02 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมำณ 15,789,599.54 บำท
มีกำรใช้จ่ำยจริง 15,789,599.54 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่ อ
คุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
ให้บริกำร
สำรสนเทศ ร้อยละ 87.42 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำรสถำนที่
และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 72.30 (แผนร้อยละ
≥80)
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ประสิทธิผล
 Cost – Effectiveness

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผนประจำปี
ที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่ อ
คุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรีย นรู้และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำรสถำนที่
และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ
≥80)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริ กำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรสูงกว่ำแผนที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้
และเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ซึ่ ง สู ง กว่ ำ แผนร้ อ ยละ 7.83 และสู ง กว่ ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.41 มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำรสถำนที่
และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งต่ำกว่ำแผนร้อยละ 2.91
แต่สูงกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.79

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ กรณี
ที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีง บประมำณ พ.ศ. 2562 มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรรวม
11,098,461.02 บำท ในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ มีผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ จำนวน 1,829 คน คิดเป็นต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อ
นักศึกษำ 1 คน เท่ำกับ 5,865.99 บำท
- ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรรวม
15,789,599.54 บำท ในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ มีผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ จำนวน 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อ
นักศึกษำ 1 คน เท่ำกับ 8,363.14 บำท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อนักศึกษำ 1 คน
เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,497.15 บำท
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผล
ประสิทธิผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ กรณี
ที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
 Benefit-Cost Ratio อัตรำส่วนผลประโยชน์ - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์จำกรำยได้ของกำรประกอบอำชีพ
ของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำด้ ำ นสั ง คมศำสตร์ เท่ ำ กั บ 329,220,000 บำท
ต่อต้นทุน B/C เท่ำกับ ผลประโยชน์/ค่ำใช้จ่ำย
(อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี ขั้นต่ำ 15,000 บำท x 1,829 คน x 12
เดื อ น) โดยมี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย 11,098,461.02 บำท คิ ด เป็ น BenefitCost Ratio เท่ำกับ 29.66
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จำกรำยได้ของกำรประกอบอำชีพ
ของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำด้ ำ นสั ง คมศำสตร์ เท่ ำ กั บ 339,840,000 บำท
(อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี ขั้นต่ำ 15,000 บำท x 1,888 คน x 12
เดื อ น) โดยมี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย 15,789,599.54 บำท คิ ด เป็ น BenefitCost Ratio เท่ำกับ 21.52
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีอัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ต่ำ
กว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 8.14 เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยสู ง กว่ ำ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน
4,691,138.52 บำท แต่จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย จำนวน 59 คน ทำให้อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่ำต่ำ
 ระดั บควำมส ำเร็ จในกำรบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ / - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้ทำงำน
ตรงสำขำ ร้อยละ 62.42 (แผนร้อยละ 73) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ
เป้ำหมำย
10.58 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ร้อยละ 80.20 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 2.20
และผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำศึกษำต่อหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 48.88 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 31.12
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้ทำงำน
ตรงสำขำ ร้อยละ 69.24 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อย
ละ 4.76 ควำมพึ ง พอใจของนำยจ้ ำ งที่ มี ต่ อ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำด้ ำ น
สังคมศำสตร์ ร้อยละ 79.60 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้
ร้อยละ 4.40 และผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำศึกษำต่อ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 73.06 (แผนร้อย
ละ 80) สูงกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.94
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้ทำงำน
ตรงสำขำ ควำมพึ ง พอใจของนำยจ้ ำ งที่ มี ต่ อ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำด้ ำ น
สังคมศำสตร์ และผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำศึกษำต่อ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล
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เนื่ อ งจำกกำรรำยงำนข้ อ มู ล ด ำเนิ น กำรภำยใน 90 วั น นั บ แต่ วั น
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผลผลิ ต นี้ ใ นปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ยั ง ไม่ ส ำมำรถแสดงผลกำร
เปรี ย บเที ย บได้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 มี ร ะดั บ
ควำมสำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ทุก
ด้ำน ซึ่งผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้ทำงำนตรงสำขำ และผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี มีระดับควำมสำเร็จสูงกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ 6.82 และ 24.18 ตำมลำดับ ส่วนควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ มีระดับควำมสำเร็จต่ำกว่ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.60

ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน
 กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ลดอัตรำกำรว่ำงงำน
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและระดับสูง
เพิ่มจำนวนแรงงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม
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คะแนนเต็ม
10
20
20
20
30
100

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
-
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ที่มี
ต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี)้
 ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่นๆ
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ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
มิติประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์” มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,363.14 บำท เพิ่มขึน้ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวน 2,497.14 บำท และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,691,138.52 บำท โดยมหำวิทยำลัย
มีปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สูงกว่ำแผน 1 ตัวชี้วัด คือ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ และไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ไว้ คือ นักศึกษำเข้ำใหม่ และนักศึกษำคงอยู่ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำย
ตำมแผน เป็นไปตำมแผนที่กำหนด ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลำกร
นักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำรสถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภค
ภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำน มีประสิทธิผล พิจำรณำจำกระดับควำมพึงพอใจของ
นำยจ้ำงต่อคุณภำพบัณฑิต พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์ได้ทำงำนตรงสำขำ ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ และผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ได้งำนทำศึกษำ
ต่อหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล เนื่องจำก
กำรรำยงำนข้อมูลดำเนินกำรภำยใน 90 วัน นับแต่วันพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ำกับ 21.52
ซึ่งต่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 8.14 เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,691,138.52 บำท
แต่จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสั งคมศำสตร์เพิ่ม ขึ้นเพีย งเล็กน้ อย นอกจำกนี้
ผลผลิตผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง ในเรื่องประชำชนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมำตรฐำน
คุ ณ ภำพ ดั ง นั้ น มหำวิ ท ยำลั ย จึ ง ควรคงสภำพภำรกิ จ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำด้ ำ น
สั งคมศำสตร์ไว้ เพื่ อ ผลิ ตบั ณฑิตนั ก ปฏิบั ติด้ำ นวิ ชำชี พ และเทคโนโลยี ทำงด้ ำน
สังคมศำสตร์ต่อไป
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แบบฟอร์มที่ 3.1 : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี โดยมี
หลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินควำมคุ้มค่ำจะต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงานที่แสดงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและประสิทธิผลจำกกำรให้บริกำรอันเป็นผลประโยชน์ต่อ
สำธำรณะได้ ดังนั้นจึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็น 3 ประเภท
ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองภารกิจหลักทีส่ ามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-
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แบบฟอร์มที่ 3.2 : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

วิธีการ– ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ควำมมีอยู่ของข้อมูล
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสากลแข่งขันได้ในระดับสากล

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่มี)

ความ
สมบูรณ์
ของข้อมูล

ตัวชี้วัดผลกระทบ:
1. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ได้งำน
ทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี
สกอ.
สกอ.
2. ร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ
(แยก
มี
มี
(แยกแหล่งข้อมูล)
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนทำ
แหล่งข้อมูล)
3. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำที่
สำมำรถสร้ำงงำนและประกอบอำชีพอิสระ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1.1:
ตัวชี้วัดประสิทธิผล:
เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำตรงสำขำ
มหาวิทยาลัย
กองนโยบาย
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
2. ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีราช
มี
มี
และแผน
ประเทศ
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรือ มงคลสุวรรณภูมิ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ผลผลิต ที่ 1.1.1:
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
2. จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำใหม่
กองนโยบาย
เทคโนโลยีราช
มี
มี
3. จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่
และแผน
มงคลสุวรรณภูมิ
4. ผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
5. ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
* หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมินความคุ้มค่า
ของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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การประเมิน PART
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ 2552 เป็นต้นไป)
2552 เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
10
20
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
หมายเหตุ – หน่วยงานสามารถพิจารณาความสอดคล้อ งของ ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง โดยใช้ข้อมูลการประเมิน PART ประกอบ

69

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มที่ 3.3 : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่า 1 ผลผลิตต่อ 1 แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ 3.2
จำนวน 1 ผลผลิต)
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและ
ลักษณะผลประโยชน์)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีควำมรู้ รักสู้งำน
Output:

กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

Outcome: กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

: นักศึกษำ
: 1. จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
2. สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ
: นำยจ้ำง/ ผู้ประกอบกำร
: ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับที่หน่วยงำนต้องกำร
: ประเทศ
: 1. สำมำรถผลิตกำลังคนที่ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศเพื่อลดควำมขำด
แคลนของบุคลกรในสำยกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2. สำมำรถลดภำวะแรงงำนล้นตลำดในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3. ประเทศได้รับกำรพัฒนำเนื่องจำกมีกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้
มำกขึ้น

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ประชำชนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มมี ำตรฐำน คุณภำพสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
Impact:

กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

: สังคม ชุมชน ประเทศ
: 1. ลดอัตรำกำรว่ำงงำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและระดับสูง
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ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
1. จัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
1.1 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม
1.2 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1.3 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจฯ
1.4 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
1.5 ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
1. สำเร็จกำรศึกษำและไปประกอบวิชำชีพ ได้รับเงินเดือน/
ค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงขั้นต่ำปริญญำตรี 15,000 บำท x 12 เดือน x
1,522 คน
-

มูลค่า (บาท)
273,960,000

-

1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม

ลักษณะของผลประโยชน์
-

มูลค่า (บาท)
-

1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำนวน 1,522 คน สำมำรถนำควำมรูไ้ ปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำง
อำชีพของตนเอง และเพิ่มศักยภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจและชุมชน
กลุ่มสังคม
1. สำมำรถลดอัตรำกำรว่ำงงำนที่เกิดจำกแรงงำนในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ล้นตลำด/
ขำดแคลนหรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
1. งบดำเนินงำน
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
4. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
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ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)

งบบุคลำกรเต็มเวลำ

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

มูลค่า (บาท)
74,132,347.80
57,102,714.94
17,029,632.86
5,199,701.25
18,809,096.85
22,795,125.71
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)
-

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่นๆ
-
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แบบฟอร์มที่ 3.4 : การกาหนดสูตรการคานวณตัวชี้วัด ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้
วิธีการ
ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำร-หน่วยงำน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิตที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผล
ต่อค่ำใช้จ่ำยได้
- ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด
รวมทั้งสูตรในกำรคำนวณตัวชี้วัดเพือ่ กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในปีต่อไป
-

ก. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เฉพำะกรณีที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้ 1 ผลผลิต
จำกแบบฟอร์ม 3.2)
…………………………………………………………………………………………………………………
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและ
ลักษณะผลประโยชน์)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าหมาย และผลผลิต
ตัวชี้วัด
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง : ตัวชี้วัดผลกระทบ
(ระบุ)
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน : ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(ระบุ)
ผลผลิต : (ระบุ)
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ
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แบบฟอร์มที่ 3.5 : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ
 รัฐธรรมนูญ
มำตรำ 54 วรรค 3 รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน ในกำรจั ด กำรศึก ษำทุ ก ระดับ โดยรั ฐ มี ห น้ ำที่ ด ำเนินกำร
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวมีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำง
น้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำร
ดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติด้วย
 คำแถลงนโยบำยของรัฐบำล

นโยบำยของรัฐ
นโยบำยที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญ
ทั้ งกำรศึ ก ษำในระบบและกำรศึก ษำทำงเลือ กไปพร้อ มกัน เพื่ อ สร้ำง
คุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ บริ ก ำรกำรศึ ก ษำทั้ งในระบบโรงเรี ย นและนอก
โรงเรียน โดยอำจจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.4 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภำพและมี จิ ต
วิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำ
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

รายงานผล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุ บ ำรุ ง และอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศำสนำและศำสนำอื่ น ๆ
สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน
1. ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีขนำดและจำนวน
ผู้ เ รี ย นต่ำกว่ ำ เกณฑ์ มำตรฐำนให้มี กำรจัดทรัพ ยำกรร่ว มกันให้มี
ขนำดและจ ำนวนที่ เ หมำะสมตำมควำมจ ำเป็ น ของพื้ น ที่ และ
โครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
เป็นผู้แนะนำ และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำร
จูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐำนะ
ทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และ
สร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็น
กำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3. พัฒนำระบบประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่สำมำรถวัดและประเมินผล
คุณภำพผู้เรียน ทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มี
ศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ ร่วมวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน
5. ขยำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ
ภำคเอกชน และ ผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำสำขำวิชำ
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำ งำนวิจัย
ไปสู่ น วั ต กรรม รวมทั้ ง ขยำยกำรจั ด ท ำและกำรใช้ ห ลั ก สู ต รฐำน
สมรรถนะให้มำกขึ้น
6. จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำน
ระบบอุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำร ทำงภำษี
จู ง ใจให้ ภ ำคเอกชนผลิ ต หนั ง สื อ สื่ อ กำรอ่ ำ นและกำรเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณภำพและรำคำถูก ๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่ งเรี ย นรู้เชิ งสร้ำ งสรรค์แ ละมีชีวิ ต อำทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุด
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

รายงานผล
โบรำณสถำน อุ ท ยำนประวั ติ ศ ำสตร์ โรงเรี ย นผู้ สู ง อำยุ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้มีระบบกำร จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น

 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)

ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน

พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชม งคล มาตรา 7
ให้ ม หำวิ ท ยำลัย เป็ น สถำบัน อุ ดมศึก ษำด้ำ นวิ ชำชี พ และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่เน้นกำร
ปฏิบัติ ทำกำรสอน ทำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำงวิชำกำรใน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำ
ต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำเป็นหลัก
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 92,968,352.16 บำท
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเท่ำกับ 1,604 คน
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ำกับ 57,960.32 บำท
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 79,657,544.32 บำท
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เท่ำกับ 1,522 คน
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ำกับ 52,337.41 บำท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดลดลง
13,310,807.84 บำท คิดเป็นร้อยละ 14.32 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 5,622.91 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.70
เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ปริมาณผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
2562
2563
นักศึกษาที่เข้าใหม่
2562
2563
นักศึกษาทีค่ งอยู่
2562
2563
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แผน (คน)

ผล (คน)

ร้อยละ

1,830
1,830

1,604
1,522

87.65
83.17

2,830
2,830

1,414
1,789

49.96
63.22

7,790
7,790

5,350
5,277

68.68
67.74
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผล
ประสิทธิภาพ
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ผลผลิตนีใ้ นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผน
ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ทุกด้ำน
 คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนที่ ก ำหนดตำมคู่มือ - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
กำรประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ
พ.ศ. 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ประเมินตนเอง) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 อยู่ระดับดี
และมีคะแนนมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หรือปีกำรศึกษำ 2561
เท่ำกับ 0.13 คะแนน
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินงบประมำณ 92,968,655.41 บำท
มีกำรใช้จ่ำยจริง 92,968,352.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
งบประมำณที่ได้รับ
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมำณ 79,657,544.32 บำท
มีกำรใช้จ่ำยจริง 79,657,544.32 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
งบประมำณที่ได้รับ
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงต่อ
ค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เป็นไปแผนที่กำหนดไว้
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำร - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
ให้บริกำร
สำรสนเทศ ร้อยละ 87.42 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำร
สถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 72.30
(แผนร้อยละ ≥80)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำร
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
สถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 77.09
(แผนร้อยละ ≥80)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรสูงกว่ำแผนที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละควำมพึงพอใจ
เฉลี่ ย ของผู้ เรี ยนต่อ คุ ณภำพห้ อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร ทรั พ ยำกรกำร
เรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งสูงกว่ำแผนร้อยละ 7.83 และสูงกว่ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.41 มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ต่อกระบวนกำรให้บริกำรต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละควำมพึง
พอใจเฉลี่ยของบุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำร
สถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภคภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งต่ำกว่ำแผนร้อย
ละ 2.91 แต่สูงกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.79

รายงานผล
ประสิทธิผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลผลิตนี้มีค่ำใช้จ่ำย 92,968,352.16 บำท
 Cost – Effectiveness
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,604 คน
คิดเป็นต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อนักศึกษำ 1 คน เท่ำกับ 57,960.32 บำท
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลผลิตนี้มีค่ำใช้จ่ำย 79,657,544.32 บำท
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,522 คน
คิดเป็นต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อนักศึกษำ 1 คน เท่ำกับ 52,337.41 บำท
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่อนักศึกษำ 1 คน
ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,622.91 บำท
 Benefit-Cost Ratio อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อ - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์จำกรำยได้ของกำรประกอบ
อำชีพของผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เท่ำกับ
ต้นทุน B/C เท่ำกับ ผลประโยชน์/ค่ำใช้จ่ำย
288,720,000 บำท (อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี ขั้นต่ำ 15,000 บำท
x 1,604 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 92,968,352.16 บำท
คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 3.11
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จำกรำยได้ของกำรประกอบ
อำชีพของผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เท่ำกับ
273,960,000 บำท (อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี ขั้นต่ำ 15,000 บำท
x 1,522 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 79,657,544.32 บำท
คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ำกับ 3.44
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ประสิทธิผล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีอัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 0.33 เนื่องจำกงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนลดลงลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน
13,310,807.84 บำท และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 82 คน
ทำให้อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น

 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ทำงำนตรงสำขำ ร้อยละ 61.87 (แผนร้อยละ 73) ต่ำกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.13 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่ มี ต่ อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.80
(แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.20 และผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ งำนท ำศึ กษำต่ อหรื อ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 57.10 (แผน
ร้อยละ 80) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 22.90
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ทำงำนตรงสำขำ ร้อยละ 66.50 (แผนร้อยละ 73) ต่ำกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.13 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.80
(แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.20 และผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 80.00 (แผน
ร้อยละ 80) ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 22.90
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ทำงำนตรงสำขำ ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่ มี ต่ อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล
เนื่องจำกกำรรำยงำนข้อมูลด ำเนิน กำรภำยใน 90 วัน นับแต่วัน
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยังไม่สำมำรถแสดงผลกำรเปรียบเทียบได้
เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ /เป้ ำหมำย ต่ ำกว่ ำ แผนที่ก ำหนดไว้ทุ ก ด้ำน ซึ่ งผู้ ส ำเร็จ
กำรศึ ก ษำด้ำ นวิ ท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยีได้ท ำงำนตรงสำขำ และ
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ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน






กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง
กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำศึกษำต่อ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี มีระดับควำมสำเร็จสูงกว่ำ
ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 ร้ อ ยละ 4.63 และ 22.90 ตำมลำดั บ
ส่วนควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มีระดับควำมสำเร็จต่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ 2.00
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ประชำชนได้รับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น
- ลดอัตรำกำรว่ำงงำนของประชำชน
- ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของคนระดับกลำงและ
ระดับสูง
เพิ่มจำนวนแรงงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม
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100

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
-
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ที่มี
ต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี)้
 ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิน่
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่นๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
มิติประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ” มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน (ต้นทุนต่อหน่วย)
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 52,337.41 บำท ลดลงจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,622.91 บำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำ ยทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน
13,310,807.84 บำท โดยมหำวิทยำลัยมีผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผน
ต่ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้ำน กล่ำวคือ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 1,522 คน
คิด เป็นร้อ ยละ 83.17 (แผน 1,830 คน) นั ก ศึก ษำเข้ำใหม่ จำนวน 1,789 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.22 (แผน 2,830 คน) และนักศึกษำคงอยู่ 5,277 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 67.74 (แผน 7,790 คน) มีผ ลกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึก ษำภำยใน
(ประเมินตนเอง) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 จำกคะแนนเต็ม 5 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริง
ต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เป็นไปตำมแผนที่กำหนด ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพ ยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลำกรนักศึกษำ ต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพของอำคำรสถำนที่ และระบบสำธำรณูปโภค
ภำยในมหำวิทยำลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80)
มิติเชิงประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำน มีประสิทธิผล พิจำรณำจำกระดับควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง
ต่อคุณภำพบัณฑิต พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงำนตรงสำขำ ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้งำนทำศึกษำต่อหรือประกอบอำชี พอิสระภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล เนื่องจำกกำรรำยงำนข้อมูลดำเนินกำรภำยใน
90 วัน นับแต่วันพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 มีอัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ำกับ 3.44 เพิ่มขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 0.33 เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
มีจำนวนลดลงลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13,310,807.84 บำท
และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีลดลงจำกปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 82 คน ทำให้อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้
ผลผลิตผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่ อ
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ที่มี
ต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี)้

ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ในเรื่องประชำชนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมำตรฐำนคุณภำพ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงควรคงสภำพภำรกิจนี้ไว้
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และเพิ่มโอกำสและทำงเลือกให้กับผู้สนใจศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีตำมมำตรฐำน สำกล
ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มกำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและ
กำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ
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แบบฟอร์มที่ 3.1 : การกาหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
วิธีการ – ให้จำแนกประเภทของผลผลิตที่กำหนดไว้ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี โดยมี
หลักกำรดังนี้
การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำพิจำรณำจำกผลผลิตที่กำหนดไว้ ตำมที่ปรำกฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยที่ ผลผลิ ตที่ จะประเมิ นควำมคุ้ มค่ ำจะต้ องเป็ นภารกิ จหลั กของหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานที่ แ สดงประสิ ท ธิภ ำพในกำรให้ บ ริก ำรและประสิ ท ธิ ผ ลจำกกำรให้ บ ริก ำรอั น เป็ น
ผลประโยชน์ต่อสำธำรณะได้ ดังนั้นจึงต้องทบทวนผลผลิตทุกผลผลิตของหน่วยงำน โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท
ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
1. โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองภารกิจหลักทีส่ ามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า
-
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แบบฟอร์มที่ 3.2 : การกาหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล

วิธีการ - ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด รวมทั้งแหล่งที่มำของข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ควำมมีอยู่ของข้อมูล
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 :
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1.1 :
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
ผลผลิต ที่ 1.1.1 :
โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ตัวชี้วัดผลกระทบ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลกระทบ:
1. บุคลำกรและแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะในภำคอุตสำหกรรม
เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิผล:
1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน/มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ ในอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพ

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล

ความมีอยู่
ของข้อมูล
(มี/ไม่ม)ี

ความ
สมบูรณ์
ของข้อมูล

อว.

กองนโยบาย
และแผน

มี

มี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

กองนโยบาย
และแผน

มี

มี

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
1. บุคลำกรและแรงงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะในภำคอุตสำหกรรม
มหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0
กองนโยบาย
เทคโนโลยีราชมงคล
2. บุคลำกรและแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะในภำคอุตสำหกรรม
มี
มี
และแผน
สุ
ว
รรณภู
ม
ิ
เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)
3. กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรและแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม เพื่อรองรับ
นโยบำยThailand 4.0 แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
* หมายเหตุ - หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิตให้ครบตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าส่วนราชการสามารถประเมิน
ความคุ้มค่าของผลผลิตใดได้บ้าง และควรพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการประเมินความคุ้มค่าได้ทุกเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในปีต่อไป
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การประเมิน PART
คะแนนที่ได้
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
คะแนนเต็ม
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
10
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
20
หมายเหตุ – หน่วยงานสามารถพิจารณาความสอดคล้องของ ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง โดยใช้ข้อมูลการประเมิน PART ประกอบ
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แบบฟอร์มที่ 3.3 : แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย
(Cost – Effectiveness) ได้หรือไม่
วิธีการ – ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้ บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิ ต รวมทั้งผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมเพื่อประเมินความคุ้มค่า 1 ผลผลิตต่อ 1 แบบฟอร์ม
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (พิจำรณำจำกผลผลิตที่สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำจำกแบบฟอร์มที่ 3.2
จำนวน 1 ผลผลิต)
โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะ
ผลประโยชน์)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคนในภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบ
อำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
Output:

กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

Outcome: กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

: นักวิจัย อำจำรย์ นักศึกษำ
: มีนักวิจัยและผลงำนวิจยั พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
: ผู้ประกอบกำร และผู้ที่มีควำมสนใจ
: นำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิทธิบตั ร ไปปรับใช้เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ประชำชนได้รับ กำรศึก ษำและกำรเรีย นรู้ต ลอดชีวิต ที่มีม ำตรฐำนคุณ ภำพสอดคล้อ งกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ

Impact:

กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์

: สังคม ชุมชน ประเทศ
: ประเทศมี นักวิจัย ผลงำนวิจัยและพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองภำคกำรผลิตสำขำ
ยุทธศำสตร์เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรวิจัย และ
พัฒนำของประเทศ

ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนำทักษะบุคลำกรและแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม เพื่อรองรับนโยบำย
Thailand 4.0
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์

มูลค่า (บาท)

ลักษณะของผลประโยชน์

มูลค่า (บาท)

ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม
1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มสังคม
1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผู้ประกอบกำร และผู้ที่มีควำมสนใจ ผู้ประกอบกำร และผู้ที่มีควำมสนใจ ผลงำนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/สิทธิบัตร
สำมำรถนำผลงำนวิจัยไปปรับใช้ภำยในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสำมำรถ
ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น ของประเทศชำติได้ด้วย
กลุ่มสังคม
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
ก. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกรเต็มเวลำ
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

มูลค่า (บาท)
10,748,600.00
-

ข. ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-
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2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินกำร (ไม่รวมงบบุคลำกร)

งบบุคลำกรเต็มเวลำ

2.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลำกรที่ปันส่วน
งบดำเนินกำรที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลำกร)
งบลงทุน

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบรำยจ่ำยอื่น
งบบุคลำกร
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

มูลค่า (บาท)
-

ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
-

มูลค่า (บาท)

2.4 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)
ประเภทความสูญเสีย
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ควำมสูญเสียด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ควำมสูญเสียด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรภำครัฐ
ควำมสูญเสียด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมสูญเสียด้ำนอื่นๆ
-
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แบบฟอร์มที่ 3.4 : การกาหนดสูตรการคานวณตัวชี้วัด
ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้
วิธีการ
- ให้ระบุชื่อผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเป้ำหมำยกำรให้บริกำร-หน่วยงำน เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรกระทรวง และกิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิตทีไ่ ม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้
- ให้ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง และผลผลิต พร้อมตัวชี้วัด
รวมทั้งสูตรในกำรคำนวณตัวชี้วัดเพือ่ กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในปีต่อไป
ก. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เฉพำะกรณีทไี่ ม่สำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยได้ 1 ผลผลิต
จำกแบบฟอร์ม 3.2)
……………………………………………………………………………………………………….......…………
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยและลักษณะ
ผลประโยชน์)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง)
……………………………………………………………………….………………………………………………
ง. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าหมาย และผลผลิต
ตัวชี้วัด
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง : ตัวชี้วัดผลกระทบ
(ระบุ)
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน : ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(ระบุ)
ผลผลิต : (ระบุ)
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ
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แบบฟอร์มที่ 3.5 : สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ชื่อผลผลิต โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ
 รัฐธรรมนูญ
มำตรำ 54 วรรค 3 รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน ในกำรจัด กำรศึ กษำทุ กระดับ โดยรัฐมีห น้ำที่ ดำเนิ น กำร
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวมีคุณ ภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่ง
อย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
และกำรดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติด้วย
 คำแถลงนโยบำยของรัฐบำล

นโยบำยของรัฐ
นโยบำยที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญ
ทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึ กษำทำงเลือกไปพร้อมกั น เพื่ อสร้ำง
คุณ ภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒ นำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสม
กับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เลื อ กรั บ บริก ำรกำรศึ ก ษำทั้ งในระบบโรงเรี ย นและนอก
โรงเรียน โดยอำจจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.4 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภำพและมี จิ ต
วิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)

รายงานผล
4.5 ทะนุ บ ำรุ งและอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศำสนำและศำสนำอื่ น ๆ
สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต สร้ ำ งสั น ติ สุ ข และควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

1. ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีขนำดและจำนวน
ผู้เรียนต่ำกว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนให้มีกำรจัดทรัพ ยำกรร่วมกันให้ มี
ขนำดและจ ำนวนที่ เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็ น ของพื้ น ที่ และ
โครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็น
ครู เป็ นผู้แนะน ำ และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้ เรีย น สร้ำง
มำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบ ประเมิน
วิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรและผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3. พั ฒ นำระบบประเมิ น คุ ณ ภำพมำตรฐำนที่ ส ำมำรถวั ด และ
ประเมินผลคุณ ภำพผู้เรียน ทั้ งด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละระดับกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงทีม่ ี
ศักยภำพ เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ ร่วมวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน
5. ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน
และผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำสำขำวิชำที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำ งำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม
รวมทั้งขยำยกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกขึ้น
6. จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่ เป็ นสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ และสำมำรถใช้ งำนผ่ำน
ระบบอุปกรณ์ สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำร ทำงภำษี
จู งใจให้ ภ ำคเอกชนผลิ ต หนั งสื อ สื่ อ กำรอ่ ำนและกำรเรีย นรู้ ที่ มี
คุณ ภำพและรำคำถู ก ปรั บปรุ งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ เป็ นแหล่ ง
เรี ย นรู้ เชิ ง สร้ ำ งสรรค์ และมี ชี วิ ต อำทิ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ห้ อ งสมุ ด
โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีระบบกำร จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น
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ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศำสตร์ชำติทสี่ อดคล้องกับผลผลิตที่
รายงานผล
ประเมินควำมคุ้มค่ำ)
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มาตรา 7
 กฎหมำยอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)
ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำด้ ำ นวิ ช ำชี พ และเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่เน้นกำร
ปฏิบัติ ทำกำรสอน ทำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำงวิชำกำรใน
ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่ สั ง คม ทะนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำมีโอกำส
ในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำเป็นหลัก

ประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 53,666,998.96 บำท
บุคลำกรและแรงงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะในภำคอุตสำหกรรม
เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0 จำนวน 1,262 คน คิดเป็นต้นทุน
ต่อหน่วย เท่ำกับ 42,525.36 บำท
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 10,748,600.00 บำท
บุคลำกรและแรงงำนได้รับ กำรพั ฒ นำทักษะในภำคอุตสำหกรรม
เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0 จำนวน 0 คน

 ปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรด ำเนิ น งำนไม่ เป็ น ไปตำมแผนที่
กำหนด เนื่อ งจำกมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2563
เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณ
ภูมิ แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุ ษย์ เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒ นำและ
ผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบำย Thailand 4.0 จำนวน 4
โครงกำร จำนวน 8,951,400.00 บำท เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้อง
กับผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ ง 4 โครงกำรนี้
เป็ นโครงกำรภำยใต้รำยจ่ำยประจำที่ ยังไม่ มีกำรเบิ กจ่ำยและไม่มีข้ อ
ผูกพัน และเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยในไตรมำสที่ 3
และไตรมำสที่ 4 ของปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ด ำเนิ น ไปตำม
แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐที่จำเป็นในกำรให้บริกำรสำธำรณะภำครัฐ
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิและสวัสดิกำรกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม
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ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยจริงต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน

 Cost – Effectiveness
 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เปรียบเทียบกับแผน
ประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
ในสั งคม และกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมในระดั บ พื้ นที่ ต ลอดจน
รำยจ่ำยตำมข้อ ผูก พัน ต่ ำงๆ ให้ สำมำรถด ำเนิน ต่ อไปได้ บนพื้ น ฐำนที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินงบประมำณ 53,667,000.00 บำท
มีค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริง 53,666,998.96 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมำณ 10,748,600.00 บำท
มีค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริง 10,748,600.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริง
ต่อค่ำใช้จ่ำยตำมแผน เป็นไปตำมแผนที่ตั้งไว้
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะเพิ่มขึ้น
หรือมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ
ในอุ ต สำหกรรมที่ มี ศั ก ยภำพ ร้ อ ยละ 85.10 (แผนร้ อ ยละ 80)
สูงกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 5.10
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะเพิ่มขึ้น
หรื อ มี ส มรรถนะตำมมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำน/มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
วิชำชีพ ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ ร้อยละ 0.00 (แผนร้อยละ 80)
ผลผลิตนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ /เป้ ำ หมำย ไม่ เป็ น ไปตำมแผนที่ ก ำหนด เนื่ อ งจำกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงำนยุทธศำสตร์
เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
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ประสิทธิผล

ผลกระทบ
 กำรประเมินผลกระทบต่อประชำชน





กำรประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
กำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
กำรประเมินผลกระทบต่อกำรเมือง
กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
เงิน อุด หนุน ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒ นำและผลิต กำลังคนของประเทศ
เพื ่อ รองรับ นโยบำย Thailand 4.0 จำนวน 4 โครงกำร จำนวน
8,951,400.00 บำท เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำน
ของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรภำยใต้
รำยจ่ำ ยประจำที่ยังไม่มีก ำรเบิก จ่ำ ยและไม่มีข้อ ผูก พัน และเพื่อ ให้
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยในไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดำเนินไปตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ
ที่จำเป็น ในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะภำครัฐ กำรสนับ สนุน ค่ำ ใช้จ่ำ ย
ตำมสิทธิและสวัสดิกำรกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม และกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันต่ำงๆ
ให้ สำมำรถด ำเนิ นต่ อ ไปได้ บ นพื้ นฐำนที่ ส อดคล้อ งกั บ สถำนกำรณ์ ใน
ปัจจุบัน

รายงานผล
(ให้แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)
- ประชำชนได้รับกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึน้
- ลดอัตรำกำรว่ำงงำนของประชำชน
เพิ่มจำนวนแรงงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ

การประเมิน PART
(ตำมรำยงำนผลกำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
 หมวด ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
 หมวด ข. กำรวำงแผนกลยุทธ์
 หมวด ค. ควำมเชื่อมโยงกับงบประมำณ
 หมวด ง. กำรบริหำรจัดกำร
 หมวด จ. กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
คะแนนรวม
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คะแนนเต็ม
10
20
20
20
30
100

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพำะกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
-
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ข้อเสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทำงลำดับทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่มีต่อผลผลิตที่ประเมินควำมคุ้มค่ำนี้)
 ขยำยภำรกิจ
 ปรับปรุงภำรกิจ
 คงสภำพภำรกิจ
 ถ่ำยโอนให้รำชกำรส่วนท้องถิน่
 จ้ำงเหมำเอกชน
 สนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน
 อื่นๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทำงดังกล่ำว)
มิติประสิทธิภาพและมิติเชิงประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงกำรพัฒนำและ
ผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่ อรองรับนโยบำย Thailand 4.0” ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ มีปริมำณผลผลิตที่ทำได้
จริงเปรียบเทียบกับแผน และระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
ไม่ เป็ นไปตำมแผนที่ กำหนด เนื่ องจำกมติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 7 เมษำยน พ.ศ.
2563 เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงำน
ยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เงินอุ ดหนุ นค่ ำใช้จ่ำยโครงกำรพั ฒ นำและผลิ ตกำลังคนของประเทศ เพื่ อรองรับ
นโยบำย Thailand 4.0 จ ำนวน 4 โครงกำร จ ำนวน 8,951,400.00 บำท เป็ น
โครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง
4 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรภำยใต้รำยจ่ำยประจำที่ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยและไม่มีข้อ
ผูกพัน และเพื่อ ให้ก ำรบริห ำรจัด กำรงบประมำณรำยจ่ำ ยในไตรมำสที่ 3 และ
ไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดำเนินไปตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่ง
รัฐที่จำเป็น ในกำรให้บริกำรสำธำรณะภำครัฐ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิและ
สวัสดิกำร กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับพื้นที่ตลอดจนรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันต่ำงๆ ให้สำมำรถดำเนินต่อไปได้บนพื้นฐำน
ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
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งานแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผน

