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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 
ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 22 และคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านัก
งบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่และ
เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรด าเนินการต่อไป 
หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 

 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานและรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จ าแนกตามผลผลิต ซึ่งได้จัดท าตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการปฏิบัติ
ภารกิจด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติภารกิจ และเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 22 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิ จ
ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และส านักงบประมาณก าหนด ส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้
ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือแสดง 
ผลการปฏิบัติภารกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 
 

1. รายการบุคลากรภาครัฐ 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 23 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 546,656,290.25 บาท 
มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ,167.94 บาท 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
15,414,014.26 บาท แต่จ านวนบุคลากรลดลง ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 546,656,290.25 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 1,036 
คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร  1 คน เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูง
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,167.94 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รายการ
บุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้  มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ และผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
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2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน 
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจ านวน 9,986,390.11 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวน
นักศึกษาคงอยู่ มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการด าเนินงาน
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2563 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู้เรียน
ต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) 
และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนและระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.28 (แผนร้อยละ 85) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 10.14 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป 
 

3. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30 ,897,582.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 73 คน ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิต
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 91.26 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ ากว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กล่าวคือ ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260 ,820,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228 ,522,767.86 บาท 
คิดเป็น อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14 มีมีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 1.60 และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 7.39 ทั้งนี้ ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่อง
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึ งควรคงสภาพ
ภารกิจผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
 

4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 140,898.72 บาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 112,115.09 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน เป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.  



 

ง 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ต่ ากว่าแผนเล็กน้อย และมีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 
บาท โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29 ,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 
(แผน ≥50,000,000 บาท) สามารถด าเนินการได้ให้บรรลุเป้าหมาย  ที่ก าหนดไว้ได้สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุก
เป้าหมาย กล่าวคือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูง
กว่าแผนร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 
91.20 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น  ร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.37 และเพ่ือให้
การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพ
ภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

5. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผน 
จ านวน 28 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริง 
เท่ากับ 649,882.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 มีผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผน
และเป็นไปตามแผน ที่ก าหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย กล่าวคือ มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100.00 
(แผนร้อยละ 100) และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อยู่ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวมจ านวน 649,882.00 บาท 
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21 
(แผนร้อยละ 80) และจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จ านวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน และมีระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ และสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน 
กล่าวคือ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 
โครงการ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผน
ร้อยละ 90) ส ูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจ านวนโครงการ/กิจกรรมที ่ม ีการเผยแพร่ด ้านท าน ุบ า ร ุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจใน
ผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม และเห็นความส าคัญใน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
 

6. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8 ,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
102,731.03 บาท มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ มีร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) หรือจ านวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 
(แผนร้อยละ 85) และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวมจ านวน 8 ,937,600.00 บาท 
ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จ านวน 87 คน 
โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 
(แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ มีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผน
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ที่ก าหนด กล่าวคือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพ่ิมขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.50 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการต่อไป 
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บทน า 
 

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดันให้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้
ความส าคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน สามารถยกระดับขีด
ความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เงื่อนไข
ความจ าเป็นดังกล่าวท าให้เกิดการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน
และวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ภาครัฐปรับ
แนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน จากเดิมที่เน้นการควบคุมและด าเนินการเอง มาเป็น
การก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์
การบริหารจัดการไปสู่การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ท าให้ต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบ และประเมิน 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ไปเป็น
การให้ความส าคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่ง
ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่า เกิดความคุ้มค่าของเงิน 
(Value for Money) หรือไม่ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 
 แนวคิดใหม่ดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในหลายด้าน ทั้งการบริหารงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพ่ือประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การปรับระบบงบประมาณจากแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่แบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting : SPBB) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบงบประมาณแบบใหม่จะเพ่ิมความรับผิดชอบและความโปร่งใสจาก
การใช้งบประมาณมากข้ึน ส่งผลให้ระบบราชการมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
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2. การพัฒนาระบบราชการไทย 
 โดยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และการตอบสนองต่อการบริหารปกตรองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในการนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่ การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ใน 3 มาตรา คือ 
 มาตรา 21 “ส่วนราชการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย
ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหาก
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดท า
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการท างานต่อไป” 
 มาตรา 22 “ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่  
เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
 ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ  
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสีย
ไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 
 ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสีย
อ่ืน ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย” 
 มาตรา 23 “การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว  
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ที่จะท าให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว” 
  

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า 
 

มุ่งให้หน่วยงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เพ่ือ 

1. ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดข้ึนเพียงใด 

2. เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานในการทบทวนและจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ 
หรือเป็นข้อมูลส าหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

 

1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ก าลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพ่ือการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา ผลิตก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 
ชุมชน สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน 
สังคมและประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้น าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้าง

ความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก 

(Key partner) 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างม่ันคง 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และมี

ระบบธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน 
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี  มีความรู้  

รักสู้งาน 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น

คนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
4. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

โครงสร้างการบริหาร 
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ตารางท่ี 1 อัตราก าลัง 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 183 19 202 

พนักงานมหาวิทยาลัย 430 326 756 

พนักงานราชการ - 42 42 

ลูกจ้างประจ า 1 28 29 

ลูกจ้างชั่วคราว 7 - 7 

รวม 621 415 1,036 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม 2564) 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

แผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ 

งบรายจ่าย 
รวม 

งบบุคลากร 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 167,022,700 8,219,600 - 350,075,300 - 525,317,600 
   1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 167,022,700 8,219,600 - 350,075,300 - 525,317,600 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

- - 177,566,900 79,854,200 - 256,421,100 

    2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

- - 10,987,300 7,646,200 - 18,633,500 

    2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์   
และเทคโนโลย ี

- - 166,579,600 69,208,000 - 234,787,600 

    2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้ 
บริการวิชาการ 

- - - 3,000,000 - 3,000,000 

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

- - 8,937,600 - - 8,937,600 

    3.1 โครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 

- - 8,937,600 - - 8,937,600 

รวม 167,022,700 8,219,600 186,504,500 429,929,500 - 790,676,300 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งสิ้น 790,676,300 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 167,022,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.12 งบด าเนินงาน 8,219,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 งบลงทุน 186,504,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.33 และงบเงินอุดหนุน 429,929,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 สามารถแสดงไดด้ังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

แผนงาน/ผลผลิต 
งบรายจ่าย 

รวม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน งบกลาง 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,672,000 8,613,600 - 12,303,600 -  24,589,200 
   1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 3,672,000 8,613,600 - 12,303,600 - 24,589,200 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

- - 10,737,900 162,226,600 31,030,200 203,994,700 

    2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

- - 817,600 24,913,100 2,160,800 27,891,500 

    2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- - 9,920,300 135,062,600 28,869,400 173,852,300 

    2.3 ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

- -  1,065,800 - 1,065,800 

    2.4 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- -  1,185,100 - 1,185,100 

3. งบกลาง - - - - - 6,299,400 6,299,400 

รวม 3,672,000 8,613,600 10,737,900 174,530,200 31,030,200 6,299,400 234,883,300 

งบบุคลากร
167,022,700 
ร้อยละ 21.12

งบด าเนินงาน
8,219,600 

ร้อยละ 1.04

งบลงทุน
176,566,900 
ร้อยละ 22.33

งบเงินอุดหนุน
438,867,100 
ร้อยละ 55.51
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 234,883,300 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น 
งบบุคลากร 3,672,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบด าเนินงาน 8,613,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 งบลงทุน 
10,737,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 งบเงินอุดหนุน 174,530,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.31 งบรายจ่ายอ่ืน 
31,030,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21 และงบกลาง 6,299,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 สามารถแสดงได้
ดังแผนภาพที่ 2 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร
3,672,000 

ร้อยละ 1.56

งบด าเนินงาน
8,613,600 

ร้อยละ 3.67 งบลงทุน
10,737,900 
ร้อยละ 4.57

งบเงินอุดหนุน
174,530,200 
ร้อยละ 74.31

งบรายจ่ายอื่น
31,030,200 

ร้อยละ 13.21

งบกลาง
6,299,400 

ร้อยละ 2.68
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะน ามาประเมิน
ความคุ้มค่า 

 

ตารางท่ี 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 
เป้าหมายการให้บริการ

กระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ประชาชนไดร้ับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ  

1. เพื่อผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ทางด้าน
สังคมศาสตร์ทีเ่ป็นคนดีมี
ความรู้ รักสู้งาน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นคนดีมี
ความรู้ รักสู้งาน 
3. เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในภาคอตุสาหกรรม
ให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 

1. พัฒนาหลักสตูรประเภทวิชาชีพและ
ปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ 
2. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการผลิตบัณฑตินักปฏิบตั ิ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft 
Skill และทักษะการท างานในศตวรรษที่ 
21 ให้กับนักศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อ
เป็นฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
5. พัฒนาหลักสตูรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
6. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อ
การผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
7. บริหารจดัการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
10. ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตารางท่ี 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 
เป้าหมายการให้บริการ

กระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ก าลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

เพื่อเผยแพรค่วามรูโ้ดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอดด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสงัคม 
2. สร้างพันธกิจสมัพันธ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ประเทศ 
3. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม 
4. บริหารจดัการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อ
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ความเข้าใจมีความตระหนัก 
ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป       
มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนกัใน
ความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีการบรูณาการ
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม กับพันธกิจ
อื่นๆ 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ
แผ่นดิน* 

เงินนอก
งบประมาณ 
(เงินรายได้*) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการภาครัฐ 

รายการบุคลากร
ภาครัฐ 

  

แผนงานพื้นฐาน     
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คณุภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

    

 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบณัฑิต
นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดมีี
ความรู้ รักสู้งาน 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

  
 

 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบณัฑิต
นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  

 เป้าหมายกระทรวง : การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาในทุกระดับให้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 

    

 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเผยแพรค่วามรู้
โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

ผลผลิต : ผลงาน
การให้บริการ
วิชาการ 

  

 เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจมีความตระหนกัร่วม
อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    

 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บคุลากร 
นักศกึษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในคณุคา่ของ
ศิลปวฒันธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต : ผลงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ต่อ) 

แผนงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ
แผ่นดิน* 

เงินนอก
งบประมาณ 
(เงินรายได้*) 

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
เพื่อเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะ 
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ  
ความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

โครงการ : 
โครงการพัฒนา
และผลิตก าลังคน
ของประเทศ เพ่ือ
รองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่า

ในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 

2. ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
3. ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

5. ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. โครงการ :  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 

2.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 
 
2.1.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 

 
2.1.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

ตารางท่ี 5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของรายการบุคลากรภาครัฐ 
           หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย 517,208,492.68  511,130,234.20 533,010,928.83 524,668,766.11 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

22,989,677.42 20,112,041.79 23,393,994.09 21,987,524.14 

รวมทั้งสิ้น 540,198,170.10 531,242,275.99 556,404,922.92 546,656,290.25 

ร้อยละ 98.34 98.25 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.1.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
 มิติประสิทธิภาพ 
    1. ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 531,242,275.99 บาท จ านวนบุคลากร
ทั้งสิ้นจ านวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 41,803.77 บาท/เดือน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 546,656,290.25 บาท จ านวนบุคลากร
ทั้งสิ้น จ านวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนบุคลากรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 23 คน และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 15,414,014.26 บาท ท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,167.94 บาท/เดือน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
 

 
แผนภาพที่ 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการบุคลากรภาครัฐ 
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    2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 517,208,492.68 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 22,989,677.42 บาท รวมทั้งสิ้น 540,198,170.10 บาท 
มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 511,130,234.20 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จ านวน 20,112,041.79 บาท รวมทั้งสิ้น 531,242,275.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9834 : 1 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 533,010,928.83 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 23,393,994.09 บาท รวมทั้งสิ้น 556,404,922.92 บาท 
มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 524,668,766.11 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จ านวน 21,987,524.14 บาท รวมทั้งสิ้น 546,656,290.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9825 : 1 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ทั้งหมด ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 24 

 
แผนภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการบุคลากรภาครัฐ 
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 มิติประสิทธิผล 
Cost-Effectiveness  

Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 
546,656,290.25 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน
บุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน 
เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซ่ึงสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,167.94 บาท/เดือน 

 

ข. ผลกระทบ (Impact)  
– 

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
2.2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน 
 
2.2.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 6 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

           หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย 10,673,302.00 10,673,302.00 5,230,637.82 5,230,637.82 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

28,903,679.00 24,121,849.49 26,003,862.46 19,578,123.56 

รวมทั้งสิ้น 39,576,981.00 34,795,151.49 31,234,500.28 24,808,761.38 

ร้อยละ 87.92 79.43 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.2.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก.  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
     มิติประสิทธิภาพ 
     1.  ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 34,795,151.49 บาท มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 18,429.64 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจ านวน 9,986,390.11 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน ค่าใช้สอย อีกทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 

 
แผนภาพที่ 5 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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    2.  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1,888 คน คิดเป็นร้อยละ 125.87 (แผน 1,500 คน) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,306 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.74 (แผน 1,900) และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 4,007 คน คิดเป็นร้อยละ 87.55 (แผน 4,577 คน) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1,397 คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 (แผน 1,500 คน) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.68 (แผน 1,900) และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 3,697 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 (แผน 4,577 คน) 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ ากว่าแผน

ที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวนนักศึกษาคงอยู่ มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส่วนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 6 

 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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 3.  คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) 
ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือปี
การศึกษา 2562 เท่ากับ 0.11 คะแนน 
 
 4.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 10,673,302.00 บาท และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 28,903,679.00 บาท รวมทั้งสิ้น 39,576,981.00 บาท มีการใช้จ่าย
จริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 10,673,302.00 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 24,121,849.49 บาท รวมทั้งสิ้น 34,795,151.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8792 : 1 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 5,230,637.82 บาท และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 26,003,862.46 บาท รวมทั้งสิ้น 31,234,500.28 บาท มีการใช้จ่าย
จริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 5,230,637.82 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 19,578,123.56 บาท รวมทั้งสิ้น 24,808,761.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7943 : 1 
 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ ากว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 
และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 8.49 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 5.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 8.00 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.27 ส่วนร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย ต่ ากว่าแผนร้อยละ 5.32 และต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในแผนภาพที ่8 
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แผนภาพที่ 8 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

 มิติประสิทธิผล 
1. Cost-Effectiveness  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 34,795,151.49 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ,888 คน คิดเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 18,429.64 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 24,808,761.38 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ,397 คน คิดเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 17,758.60 บาท 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน ต่ ากว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 671.04 บาท แสดงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 339,840,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ า 15,000 บาท x 1,888 คน   
x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 34,795,151.49 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 9.77 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 251,460,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ า 15,000 บาท x 1,397 คน   
x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 24,808,761.38 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 10.14 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน สูงกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 

 
แผนภาพที่ 9 แสดง Benefit-Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 

3. ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ท างานตรงสาขา ร้อยละ 69.24 
(แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 4.76 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 79.60 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 4.40 และผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.06 (แผนร้อยละ 80) 
ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 6.94 

10.14
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ท างานตรงสาขา 
ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 20.52 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1.60 และผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 69.28 
(แผนร้อยละ 85) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 15.72 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ท างานตรงสาขา และผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความส าเร็จ
ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 15.76 และ 3.78 ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับความส าเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 2.80 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 10 

 
แผนภาพที่ 10 แสดงระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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ข.  ผลกระทบ (Impact) 

 ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศ ผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ 
ดังนี้ 

- ลดอัตราการว่างงาน 
- ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง 
- เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ 

 

2.3 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2.3.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
 
2.3.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 7 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย 79,657,544.32 79,657,544.32 79,379,642.33 79,379,642.33 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

161,577,050.17  117,967,640.76 171,034,648.23 149,143,125.53 

รวมทั้งสิ้น 241,234,594.49 197,625,185.08 250,414,290.56 228,522,767.86 

ร้อยละ 81.92 91.26 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.3.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
 มิติประสิทธิภาพ 
    1.  ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 197,625,185.08 บาท มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,522 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 129,845.72 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 30,897,582.78 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 15.63 ซึ่งมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 73 คน ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น 27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื ่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11 

 
แผนภาพที่ 11 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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    2.  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1,522 คน คิดเป็นร้อยละ 83.17 (แผน 1,830 คน) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,789 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.22 (แผน 2,830 คน) และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 5,277 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 (แผน 7,790 คน) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1,449 คน คิดเป็นร้อยละ 79.18 (แผน 1,830 คน) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2,029 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.70 (แผน 2,830 คน) และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 5,345 คน คิดเป็นร้อยละ 68.61 (แผน 7,790 คน) 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ ากว่า
แผนที่ก าหนดไว้ในทุกด้าน ซ่ึงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วน
จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 12 

 
แผนภาพที่ 12 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 3.  คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) 
ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือปี
การศึกษา 2562 เท่ากับ 0.11 คะแนน 
 
 4.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 79 ,657,544.32 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 161 ,577,050.17 บาท รวมทั้งสิ้น 241,234,594.49 บาท 
มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 79 ,657,544.32 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ จ านวน  117 ,967,640.76 บาท รวมทั้งสิ้น 197,625,185.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.92 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8192 : 1 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 79,379,642.33 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 171,034,648.23 บาท รวมทั้งสิ้น 250,414,290.56 บาท 
มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จ านวน 79,379,642.33 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ จ านวน 149 ,143,125.53 บาท รวมทั้งสิ้น 228,522,767.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.26 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9126 : 1 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ ากว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 
แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.34 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 13 
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แผนภาพที่ 13 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 5.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥80) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 8.00 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.27 ส่วนร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย ต่ ากว่าแผนร้อยละ 5.32 และต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในแผนภาพที ่14 
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แผนภาพที่ 14 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 
 มิติประสิทธิผล 

1. Cost-Effectiveness 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 197,625,185.08 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
1,522 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 129,845.72 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 228,522,767.86 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
1,449 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 157,710.67 บาท 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซ่ึงต้นทนุค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 27,864.96 บาท 
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2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 273,960,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ า 15,000 บาท    
x 1,522 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 197,625,185.08 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 1.39 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260,820,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ า 15,000 บาท    
x 1,449 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228,522,767.86 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 1.14 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ ากว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.33 ดังแสดงในแผนภาพที่ 15 

 
แผนภาพที่ 15 แสดง Benefit - Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3. ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 66.50 (แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 7.50 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.80 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
3.20 และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80.00 (แผนร้อยละ 80) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

1.14

1.39
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ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
1.60 และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 7.39 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ซ่ึงผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท างานตรงสาขา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี มีระดับความส าเร็จต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.21 และ 7.39 ตามล าดับ ส่วน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับความส าเร็จสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.60 ดังแสดงในแผนภาพที่ 16 

 
แผนภาพที่ 16 แสดงระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ข. ผลกระทบ (Impact)  

 ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ 
ดังนี้ 

- ลดอัตราการว่างงาน 
- ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง 
- เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

2.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 

2.4.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
2.4.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย - - 2,526,588.05 2,526,588.05 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

484,530.19 374,187.19 798,535.46 714,082.56 

รวมทั้งสิ้น 484,530.19 374,187.19 3,325,123.51 3,240,670.61 

ร้อยละ 77.23 97.46 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 



 

36 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

2.4.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
 มิติประสิทธิภาพ 
    1. ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 374,187.19 บาท จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 28,783.63 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,240,670.61 บาท จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
112,115.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลเบิกจ่ายจริง จ านวน 
2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
จ านวนมาก ดังแสดงในแผนภาพที่ 17 

 
แผนภาพที่ 17 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
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    2. ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน เป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม จ านวน 13 โครงการ จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงาน เป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 109.52 (แผน 21 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 93.26 (แผนร้อยละ 87) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100) 
  ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานที่ท าได้จริง เป็นไปแผนและสูงกว่าแผน
ที่ก าหนดไว้ทุกด้าน โดยจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52 และความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 6.26 ดังแสดงในแผนภาพที่ 18 

 
แผนภาพที่ 18 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
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3. คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 484 ,530.19 บาท 
มีการใช้จ่ายจริง จ านวน 374 ,187.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.23 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7723 : 1 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 2,526,588.05 บาท และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 798,535.46 บาท รวมทั้งสิ้น 3,325,123.51 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 2,526,588.05 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 714,082.56 บาท 
รวมทั้งสิ้น 3,240,670.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.97.46 : 1 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ ากว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 
เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 19 
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แผนภาพที่ 19 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 
 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 91.75 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 11.75 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 92.08 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 12.08 
 ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.33 
 
 มิติประสิทธิผล 

1. Cost-Effectiveness  
Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 

3,240,670.61 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29,922,840.25 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน ≥50,000,000 บาท) 

3,240,670.61

374,187.19

3,325,123.51

484,530.19

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผน ค่าใช้จ่ายจริง



 

40 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 2. ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้ารับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88.15 
(แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.15 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ คิดเป็นร้อยละ 88.17 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.17 และเป็นโครงการบริการวิชาการ
ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.72 (แผนร้อยละ 82) สูงกว่าแผน
ร้อยละ 5.72 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้ารับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 
(แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการ
ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผน
ร้อยละ 2.37 
 ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จสูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย ดังแสดงในแผนภาพที่ 20 

 
แผนภาพที่ 20 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
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ข. ผลกระทบ (Impact)  

 ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ 
โดยสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น 

 

2.5 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2.5.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
 
2.5.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 9 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
           หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย - - - - 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

753,125.00 746,565.00 1,020,460.00 649,882.00 

รวมทั้งสิ้น 753,125.00 746,565.00 1,020,460.00 649,882.00 

ร้อยละ 99.13 63.69 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.5.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก.  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
 มิติประสิทธิภาพ 
    1.  ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 746,565.00 บาท จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการ 12 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 62,213.75 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 649,882.00 บาท จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการ 28 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 ดังแสดงในแผนภาพที่ 21 

 
แผนภาพที่ 21 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 

649,882.00

23,210.07

746,565.00

62,213.75

0 200,000 400,000 600,000 800,000

ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ต้นทุนต่อหน่วย

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564



 

43 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

    2.  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน เป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 12 โครงการ จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 109.09 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จ านวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100) 
  ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่า
แผนและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการทีบ่รรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่ ากว่า
แผนเล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 22 

 
แผนภาพที่ 22 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3.  คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดี คะแนนเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1.00 คะแนน 
 
 4.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 753,125.00 บาท 
มีการใช้จ่ายจริง จ านวน 746,565.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9913 : 1 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,020,460.00 บาท 
มีการใช้จ่ายจริง จ านวน 649,882.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.6369 : 1 
  ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 35.44 ดังแสดงในแผนภาพที่ 23 

 
แผนภาพที่ 23 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1,020,460.00

753,125.00

649,882.00

746,565.00

0 500,000 1,000,000 1,500,000

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายตามแผน



 

45 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 5.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.74 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.74 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90.96 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.96 
  ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ แต่ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.78 
 
 มิติประสิทธิผล 

1.  Cost-Effectiveness  
Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม

จ านวน 649,882.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของ
กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ทั้งหมด ร้อยละ 86.21 (แผนร้อยละ 80) และจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จ านวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผน 
ทีก่ าหนดไว้ทุกด้าน 
 2.  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ และสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 24 
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แผนภาพที่ 24 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ข.  ผลกระทบ (Impact)  
ผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยเด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม

และเห็นความส าคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
 

2.6 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
 
2.6.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผน ผล
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2.6.2 สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ  
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

           หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ* ค่าใช้จ่ายจริง 

งบประมาณรายจ่าย 10,748,600.00 10,748,600.00 8,937,600.00 8,937,600.00 

งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,748,600.00 10,748,600.00 8,937,600.00 8,937,600.00 

ร้อยละ 100.00 100.00 

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 
2.6.3 ผลการด าเนินงาน 
 
 ก.  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 
 มิติประสิทธิภาพ 
 1.  ต้นทุนต่อหน่วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10,748,600.00 บาท ไม่สามารถค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยได้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จ านวน 4 โครงการ จ านวน 
8,951,400.00 บาท (วงเงินปรับลดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย. 2563) เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจ าที่ยังไม่มี
การเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จ าเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับพ้ืนที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถด าเนินต่อไปได้บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102,731.03 บาท  
 
 2.  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จ านวน 4 โครงการ จ านวน 8,951,400.00 บาท 
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการ
ภายใต้รายจ่ายประจ าที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จ าเป็น
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพ้ืนที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถด าเนินต่อไปได้
บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บาท มีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) 
หรือจ านวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 เพ่ิมข้ึน (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85)  

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุก
ด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 25 
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แผนภาพที่ 25 แสดงปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 3.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณ 10,748,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 
10,748,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณ 8,937,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 
8,937,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 26 

96.50

96.50

85.00

80.00

0.00 50.00 100.00 150.00

บุคลากรและแรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 

4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill  Improvement)

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

แผน ผล
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แผนภาพที่ 26 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 มิติประสิทธิผล 

1. Cost-Effectiveness  
Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม

จ านวน 8,937,600.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพ่ือรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 จ านวน 87 คน โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากร
และแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor 
Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 0.00 (แผนร้อยละ 80) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 
85) สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.50 

8,937,600

10,748,600

8,937,600

10,748,600

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ค่าใช้จ่ายตามแผน ค่าใช้จ่ายจริง
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ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูง
กว่าแผนที่ก าหนด ดังแสดงในแผนภาพที่ 27 

 
แผนภาพที่ 24 แสดงความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
ข.  ผลกระทบ (Impact)  

ผลกระทบต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาโดยให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนการสอนเชิงคุณภาพ อันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศท่ียั่งยืน 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
เพ่ิมข้ึนหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน/มาตรฐาน
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แผน ผล
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการด าเนินการในอนาคต 
 

รายการบุคลากรภาครัฐ 
 

 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สรุปได้ดังนี้ 

 
มิติประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 23 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 546,656,290.25 บาท 
มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ,167.94 บาท 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  
15,414,014.26 บาท แต่จ านวนบุคลากรลดลง ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82 

 

มิติเชิงประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 546,656,290.25 บาท 
ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 1,036 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร  1 คน เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,167.94 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รายการบุคลากร
ภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้  มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควร
ให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 

 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในมิติของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ 
 
มิติประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน 
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจ านวน 9,986,390.11 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวน
นักศึกษาคงอยู่ มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการด าเนินงาน
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2563 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) 
และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 
 
มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนและระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.28 (แผนร้อยละ 85) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 10.14 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป 
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ 

 
มิติประสิทธภิาพ 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30 ,897,582.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 73 คน ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิต
ที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ สู งกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 91.26 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥80) 
 
มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ ากว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กล่าวคือ ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260 ,820,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228 ,522,767.86 บาท 
คิดเป็น อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14 มีมีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท างาน
ตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 1.60 และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 7.39 ทั้งนี้ ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่อง
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพ
ภารกิจผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 
 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในมิติของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ 

 
มิติประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 140,898.72 บาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 112,115.09 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจ านวนมาก มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน เป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.  
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ต่ ากว่าแผนเล็กน้อย และมีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
 
มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท 
โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29 ,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน 
≥50,000,000 บาท) สามารถด าเนินการได้ให้บรรลุเป้าหมาย  ที่ก าหนดไว้ได้สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกเป้าหมาย 
กล่าวคือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผน
ร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20 
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(แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น  ร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.37 และเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ในมิติของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ 

 
มิติประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผน 
จ านวน 28 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริง 
เท่ากับ 649,882.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 มีผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผน
และเป็นไปตามแผน ที่ก าหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย กล่าวคือ มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100.00 
(แผนร้อยละ 100) และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
อยู่ระดับดีมาก มีคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวมจ านวน 649 ,882.00 บาท 
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21 
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(แผนร้อยละ 80) และจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จ านวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน และมีระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ และสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน 
กล่าวคือ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผนร้อยละ 90) 
สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่า
ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนา
เด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม และเห็นความส าคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
 

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
 
 จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ 
 
มิติประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8 ,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย  
102,731.03 บาท มีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ มีร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) หรือจ านวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 
(แผนร้อยละ 85) และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
มิติเชิงประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวมจ านวน 8 ,937,600.00 บาท 
ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จ านวน 87 คน 
โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
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มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 
(แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ มีระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผน
ที่ก าหนด กล่าวคือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพ่ิมขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 11.50 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการต่อไป 
 
 
 

*********************************** 
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--------. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน. 

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564. 
--------. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563). พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563. 

--------. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564). พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564. 

--------. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
2563. 

--------. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
2564. 

ส านักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 
(3). กรุงเทพฯ : ส านักงบประมาณ, 2562. 

--------. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (3). 
กรุงเทพฯ : ส านักงบประมาณ, 2563. 
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