
หน่วย : บาท

แผน                17,656,700.00 

ผล                19,867,878.53 

แผน                                 -   

ผล                                 -   
    1.1 เงินเดือน แผน                                 -   

ผล                                 -   
    1.2 ค่าจ้างประจ า แผน                                 -   

ผล                                 -   
แผน                17,656,700.00 

ผล                19,867,878.53 
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

    - เงินเดือน
หมายเหตุ:
* แผนประมาณการช่วง 6 เดือนแรก สถาบันฯ ได้รับแจ้งงบฯ เงินเดือน (5201010010) โดยใช้งบฯ แผ่นดิน 62 ไปพลางก่อน จ านวน 7,721,900 บาท
** แผนประมาณการช่วง 6 เดือนหลัง ใช้งบฯ ท่ีได้รับแจ้งเพ่ิมเติมตามหนังสือท่ี อว 78/ว.1490 เร่ือง ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน                 17,589,600.00 

ผล                 19,357,263.01 
    - ค่าจ้างช่ัวคราว (5201030020) แผน                                 -   

ผล                                 -   
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
    - ค่าตอบแทน แผน                                 -   

ผล                                 -   
    - ค่าใช้สอย แผน                                 -   

ผล                     466,390.52 
    - ค่าวัสดุ แผน                                 -   

ผล                                 -   
    - ค่าสาธารณูปโภค แผน                        4,100.00 

ผล                        4,100.00 
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์  (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซ้ือจัดจ้าง)
             - ต่ ากว่า 2 ล้านบาท (จ านวน ……1....… รายการ) --> เคร่ืองอบฟิล์มหด แผน                       63,000.00 

ผล                       40,125.00 
             - ต้ังแต่  2 ล้านบาทข้ึนไป (จ านวน ……… รายการ) แผน                                 -   

ผล                                 -   
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง
           (1) ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   
           (2)  ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   
           (3)  ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   
2.5  เงินอุดหนุน................................ (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ) แผน                                 -   

ผล                                 -   
2.6  เงินอุดหนุน................................ (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ) แผน                                 -   

ผล                                 -   
2.7  เงินอุดหนุน................................ (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ) แผน                                 -   

ผล                                 -   
เงินกันเหล่ือมปี ปีท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี 2562 ย้อนหลังไป) แผน                                 -   

ผล                                 -   

หมายเหตุ: *เน่ืองจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบฯ 2563 (ล่าช้า) และตามหนังสือจากกองแผนงาน ม.มหิดล (หนังสือ อว 78/ว.7135) จึงแจ้งให้ใช้งบฯ แผ่นดิน ประจ าปีงบฯ 2562 ไปพลางก่อน (คาดว่าเป็นงบฯ 
ประมาณการ 6 เดือน)
              **ตามหนังสือท่ี อว 78/ว.1490 ลงวันท่ี 2 มี.ค. 63 เร่ือง ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงกรอกข้อมูลแผนงบฯ ประมาณการ 6 เดือนหลัง (หมวดเงินเดือน และค่าสาธารณูปโภค) 
เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับแจ้งใช้งบฯ แผ่นดิน 62 (ไปพลางก่อน)

1. งบบุคลากร

2. งบเงินอุดหนุน

รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน
(20101001 - 20101003)

(หมายเหตุ: รวม 2 ผลผลิต คือ (1) ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทย์-เทคโนฯ [0220001] และ (2) ผลผลิต การให้บริการวิชาการ [0520001] )

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย แผน/ผล
แผนและผลการเบิกจ่าย

(ก.ย. 63)
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หน่วย : บาท

แผน                  6,130,400.00 

ผล                  5,067,887.93 

2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
    - เงินเดือน แผน                                 -   

ผล                                 -   

    - ค่าจ้างช่ัวคราว (ค่าจ้างช่ัวคราว+เงินเพ่ิมค่าครองชีพลจ.ช่ัวคราว) แผน                     128,400.00 

ผล                     122,280.00 

2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
    - ค่าตอบแทน แผน                     100,000.00 

ผล                     351,500.00 

    - ค่าใช้สอย แผน                   1,393,000.00 

ผล                   1,367,224.84 

    - ค่าวัสดุ แผน                   1,007,000.00 

ผล                   1,008,599.74 

    - ค่าสาธารณูปโภค แผน                     850,000.00 

ผล                     556,107.51 

2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์  (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซ้ือจัดจ้าง)
             - ต่ ากว่า 2 ล้านบาท (จ านวน ……3...… รายการ [5 ช้ิน]+เพ่ิมเติมระหว่างปีอีก 5 รายการ [30 ช้ิน] รวมเป็น 8 รายการ [35 ช้ิน]) **** แผน                     112,000.00 

ผล                     284,320.40 

             - ต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป (จ านวน ……… รายการ) แผน                                 -   

ผล                                 -   

2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง
           (1) ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   

           (2)  ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   

           (3)  ............................. (ระบุรายการ).................................................... แผน                                 -   

ผล                                 -   

2.5  เงินอุดหนุน....โครงการอุดหนุนการอบรมวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา [863340001000]..... *,**,*****,****** แผน                     750,000.00 

ผล                     512,301.20 

2.6  เงินอุดหนุน..โครงการอุดหนุนกิจกรรมกีฬา [863340002000]... แผน                       20,000.00 

ผล                        2,850.00 

2.7  เงินอุดหนุน....โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษา [863340003000]..... แผน                       30,000.00 

ผล                        2,665.00 

2.8  เงินอุดหนุน...โครงการอุดหนุนกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม [863340004000].... (เช่น สัมมนาบุคลากรสถาบันฯ และ คก.ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น) แผน                     200,000.00 

ผล                     179,515.96 

2.9  เงินอุดหนุน....โครงการอุดหนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [863340005000].....(เช่น คก.ปีใหม่ สงกรานต์ และ คก.สถาปนาสถาบันฯ เป็นต้น) แผน                       60,000.00 

ผล                       17,756.25 

2.10  เงินอุดหนุน....โครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร [863340006000].....***,******* แผน                     200,000.00 

ผล                       87,000.00 

2.11  เงินอุดหนุนอ่ืน......ค่าโต๊ะงาน MU Blue Night................................. แผน                                 -   

ผล                                 -   

2.12  เงินอุดหนุน (10101002 เงินรด.MU สนับสนุนส่วนงาน)......โครงการจัดสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (SoTL)".............****** แผน                   1,100,000.00 

ผล                     539,123.03 

2.13  เงินอุดหนุน (10101002 เงินรด.MU สนับสนุนส่วนงาน - ผ่านกองกิจฯ ภายใต้ทุน สป.อว.)......โครงการการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยนวัตกรรมจาก
ครูสู่ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21.............******

แผน                     180,000.00 

ผล                       36,644.00 

เงินกันเหล่ือมปี ปีท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี 2562 ย้อนหลังไป) แผน                                 -   

ผล                                 -   

หมายเหตุ: 
* ช่วงปลายเดือน ม.ค. 63 สถาบันฯ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning” รุ่นท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28-29 ม.ค. 63 ท้ังน้ี ข้อมูล ณ ส้ินเดือน ก.พ. 63
 ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว เน่ืองจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการฯ จะต้องอ้างอิงตามประกาศสถาบันฯ ฉบับแก้ไขล่าสุด ซ่ึงเพ่ิงได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมส่วนงานและได้รับการแก้ไข
จากกองกฏหมาย จึงอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่ายประมาณ 82,754.70 บาท)
** ช่วงกลางเดือนมี.ค. 63 มีก าหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (16-18 มี.ค. 63) แต่ได้ยกเลิกไปเน่ืองจากสถานการณ์
การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 แต่ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีได้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมไว้แล้วส่วนหน่ึง (แต่ไม่ได้รายงานในรอบ มี.ค. 63 จึงรายงานในรอบ เม.ย. 63 แทน)
*** ในรอบเดือนมี.ค. 63 ไม่ได้รายงานการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส าหรับอาจารย์ 2 คน (อ.ขจรศักด์ิ และอ.สุพรรณ) ท่ีย่ืนขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์รวมท้ังหมด 10 เร่ือง คิดเป็นเงินรางวัลท้ังหมด 
31,000 บาท จึงรายงานในรอบเดือนเม.ย. 63 แทน
**** ในรอบเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์) จ านวน 5 รายการ (30 ช้ิน) เพ่ิมเติม เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ตามท่ีสถาบันฯ ได้มีการจัดท าเร่ืองขอเปล่ียนแปลงงบฯ เพ่ิมเติมไปยังกอง
แผนงาน (ส่งไฟล์ cc ผ่านกองคลัง) เม่ือประมาณปลายเดือนมี.ค. 63 [หมายเหตุ: แผนต้ังงบฯ ลงทุน (ครุภัณฑ์) เม่ือต้นปีงบฯ 63 (แผนงบฯ เดิม 3 รายการ (5 ช้ิน))}
***** ในเดือน ส.ค. 63 นอกจากรายงานค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเงินอุดหนุนบริการวิชาการท่ีจัดในช่วงเดือน ส.ค.63 (3 กิจกรรม) แล้ว ยังมีการรายงานเพ่ิมเติมส าหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรม Coding Arena ถนนสายวิทย์ฯ
 (ท่ีจัดช่วงวันเด็กเดือน ม.ค. 63) เน่ืองจากนับเป็นกิจกรรมบริการวิชาการด้วย จึงตัดค่าใช้จ่ายท่ีรายงานไปแล้วจากหมวดค่าใช้สอยมารายงานในรอบเดือน ส.ค. 63 แทน
****** ในเดือน ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเงินอุดหนุนบริการวิชาการท่ีจัดในช่วงเดือน ก.ย. 63 (3 กิจกรรม) จาก 2 แหล่งทุน ได้แก่ 
          1) เงินรายได้ส่วนงาน (10101001) มี 1 กิจกรรม (ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ี 2.5) คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เม่ือ
วันท่ี 21 ก.ย. 63 โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงาน 38,538 บาท (ท่ีรายงานในรอบเดือน ก.ย. 63) และรอตัดโอนค่าเข่าห้องอีกประมาณ 15,000 บาท (ท่ียังไม่รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายในเดือน ก.ย. 63)
          2) เงินรายได้MU (10101002) มี 2 กิจกรรม (ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ี 2.12-2.13) คือ 2.12) โครงการจัดสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (SoTL)" เม่ือวันท่ี 10-11 ก.ย. 63 จ านวน 
539,123.03 บาท และ 2.13) โครงการการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยนวัตกรรมจากครูสู่ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 (ผ่านกองกิจฯ ภายใต้ทุน สป.อว.) มีจัดกิจกรรมภายในโครงการท่ีจัดไปแล้ว 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมอบรมครู มีค่าใช้จ่าย 36,644 บาท และกิจกรรมท่ีเหลือจัดภายในโครงการอีก 1-2 กิจกรรม ซ่ึงได้ขยายเวลาไปจัดในช่วงต้นปีงบฯ 2564 เน่ืองจากได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนล่าช้าและเน่ืองจากสถานการณ์
การติดเช้ือไวรัสโควิด-19
******* ในเดือน ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายของโครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ี 2.10) ส าหรับขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ 3 คน (อ.ปรัชญพงศ์, อ.พัชรินทร์, อ.วรารัตน์) ใน
ระบบ MU-ERP ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 56,000 บาท แต่ยังเหลืองบฯ 63 ท่ีกันไว้เพ่ือเบิกจ่ายส าหรับขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ 2 คน (อ.ภิรมย์, อ.สุชัย) อีก 13,000 บาท ซ่ึงในระบบ MU-ERP ยังไม่ได้เบิกจ่าย
 (จึงยังไม่รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายในเดือน ก.ย. 63)

รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
(10101001 - 10101002)

(หมายเหตุ: รวม 2 ผลผลิต คือ (1) ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทย์-เทคโนฯ [0220001] และ (2) ผลผลิต การให้บริการวิชาการ [0520001] )

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย แผน/ผล
แผนและผลการเบิกจ่าย

(ก.ย. 63)
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แบบ สงป. 301

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ

การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน
   1.1 เชิงปริมาณ :
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 95 95 แผน 95             

100 ผล 100.00       
    1.2 เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 95 แผน 95             
         95 ผล 95.00         
    1.3 เชิงเวลา :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 95 95 แผน 95             

             100 ผล 100.00       
2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
  2.1 เชิงปริมาณ :
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2,311 0 แผน 0

             (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 4 ผล 4
จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 3,080 0 แผน 0

             (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 ผล 1
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 10,787 72 แผน 72

             (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 40 ผล 40
  2.2 เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 แผน 100           
             100 ผล 100.00       
    2.3 เชิงเวลา :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100 แผน 100           

              66.67 ผล 66.67         
ผลประเมินการด าเนินงาน
 ผลการด าเนินงานต ่ากว่าแผน >10%

ค าช้ีแจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

        - ข้อมูล ณ ส้ินเดือน ก.ย. 63 รายงานนักศึกษา ป.เอก เข้าศึกษา 1 คน และนักศึกษา ป.โท ยังไม่มีผู้เข้าศึกษา ท้ังน้ี ข้อมูลเข้าศึกษาอาจยังไม่ครบ รอบัณฑิตวิทยาลัยส่งข้อมูลยืนยันกลับมาอีกคร้ัง ซ่ึงอาจต้อง
        - ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักศึกษาของสถาบันฯ ส่วนใหญ่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และมีบางส่วนจบการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด ท้ังน้ี 
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ท างานตรงตามสาขาไปเป็นครู อาจารย์ ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  หรือนักวิชาการทางการศึกษาในหน่วยงานของรัฐ/เอกชน

        - ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดระดับผลผลิตในข้อ 1.1 (เชิงปริมาณ) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ ในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563) พบว่า ตลอดปีงบฯ 63 มีรายละเอียดดังน้ี (1) นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 19 คน (เป้า 16 คน) คิดเป็นร้อยละ 118.75 (2) นักศึกษาเข้าใหม่ 3 คน (เป้า 27 คน) คิดเป็นร้อยละ 11.11 และมีนักศึกษาพ้นสภาพ รวม 2 คน (นักศึกษาปริญญาเอก) ดังน้ัน จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ ณ 
ส้ินเดือนกันยายน 2563 มีจ านวนท้ังหมด 40 คน (เป้า 72 คน) คิดเป็นร้อยละ 55.56 ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่าและต่ ากว่ากว่าเป้าหมายในบางด้าน        - ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ในข้อ 1.2 (เชิงคุณภาพ) ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ใช้ข้อมูลการประเมินของนายจ้างต่อบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561) โดยบัณฑิตของ
สถาบันฯ ท่ีจบในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนท้ังหมด 9 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 3 คน และระดับปริญญาเอก 6 คน ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีตอบแบบประเมินบัณฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2561 มี 4 คน จากบัณฑิตท่ีจบท้ังหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยมีภาพรวมระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 95.00
สามารถสรุปรายละเอียดตามประเภทบัณฑิต ดังน้ี
           1) ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีตอบแบบประเมินมี 1 คน จากบัณฑิตท่ีจบท้ังหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยมีภาพรวมระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท 4.86 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 97.20
           2) ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีตอบแบบประเมินมี 3 คน จากบัณฑิตท่ีจบท้ังหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยมีภาพรวมระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอก 4.64 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 92.80

        - ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดระดับผลผลิตในข้อ 2.3 (เชิงเวลา) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (เฉพาะข้อมูลของบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561) พบว่า 
          1. นักศึกษาปริญญาโทส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดภายใน 5 ปี* พบว่า มีผู้จบตามก าหนด 5 ปี จ านวน 3 คน (นักศึกษาปริญญาโทท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีท้ังหมด 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100.00 นอกจากน้ี หากนับตามเกณมาตรฐาน 2 ปี พบว่า ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ตามก าหนด
          2. นักศึกษาปริญญาเอกส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดภายใน 6 ปี* พบว่า มีผู้จบตามก าหนด 6 ปี จ านวน 3 คน (นักศึกษาปริญญาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีท้ังหมด 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 
50.00 นอกจากน้ี หากนับตามเกณมาตรฐาน 3 ปี พบว่า ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี ตามก าหนด
          ดังน้ัน สรุปภาพรวมท้ังหมดของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (เฉพาะข้อมูลของบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561) พบว่า นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด จ านวน 6 คน จากนักศึกษาท้ังหมดท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ท้ังน้ี หากสรุปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ปี และ 3 ปี พบว่า ไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
          หมายเหตุ: *อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (1.หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2.ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษา
ต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และ 3.ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
 / ผล

หน่วยนับ
เป้าหมาย

ตาม พรบ. 
ปี 2563

ผลด าเนินงาน
(ก.ย. 63)

        - ภายหลังการรายงานข้อมูล ของรอบส้ินเดือน ก.ย. 62 (เม่ือวันท่ี 3 ต.ค. 62) งานการศึกษาแจ้งว่ามีข้อมูลเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม (Update)  โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท เพ่ิมข้ึนอีก 2 คน และป.เอก 
        - ข้อมูล ณ ส้ินเดือน ม.ค. 63 มีนักศึกษา ป.เอก พ้นสภาพ 2 คน ท าให้มีนักศึกษาคงอยู่รวมท้ังส้ิน 48 คน (ป.เอก 36 คน, ป.โท 12 คน)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
หน่วยงาน ………………สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้……………

เป้าหมาย
หน่วยงาน

งานนโยบายและแผน Page 1 of 1 รายงาน301_ผูส้ าเร็จวทิย&์เทคโนฯ



แบบ สงป. 301

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ

การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าหมายหน่วยงาน : เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน
2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
  2.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 2,086,333 125 แผน 125

788 ผล 788

  2.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 95 95 แผน 95              

88.60 ผล 89.40

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 95 แผน 95              

283.33 ผล 283.33

ผลประเมินการด าเนินงาน
 ผลการด าเนนิงานต ่ากวา่แผน >10%

ค าช้ีแจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผลด าเนินงาน
(ก.ย. 63)

                    - เดือน ก.ย. 63 มีเพ่ิมเติมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม Coding Arena “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563" (6-11 ม.ค. 63) มารายงานรอบเดือน ก.ย. 63 แทน พร้อมกับกิจกรรมท่ีจัดในช่วงเดือนก.ย. 63 อีก 3 กิจกรรม

    - สรุปภาพรวมโครงการบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม ประจ าปีงบฯ 2563 จากท้ังเงินรายได้ส่วนงาน และเงินทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบฯ แผ่นดิน (ผ่านกองกิจฯ) ภายใต้โครงการของสนง.ปลัดกระทรวง อว. (ณ ส้ินเดือน ก.ย. 63) พบว่า 
มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และโครงการสัมมนาวิชาการท่ีจัดข้ึน จ านวนท้ังส้ิน 17 โครงการ (เป้าหมาย 6 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 283.33 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมท้ังหมด 17 โครงการ จ านวน 1,621 คน (เป้าหมาย 750 คน) คิดเป็นร้อยละ 216.13 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจ (เฉล่ียจาก 15 โครงการ) พบว่า ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4.43 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.60) ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด จากเป้าหมาย 4.0 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 80) ท้ังน้ี ผู้เข้ารับบริการวิชาการได้รับประโยชน์และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง อีกท้ังยังได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผ่านการท างานแบบกลุ่มร่วมกัน

                    - สถาบันฯ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2563 จึงด าเนินการกิจกรรมโดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ส่วนงาน (รายได้สถาบันฯ) ประจ าปีงบฯ 2563

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน / 
ผล

หน่วยนับ
เป้าหมาย

ตาม พรบ. ปี 
2563

หน่วยงาน ………………สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้……………
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เป้าหมาย
หน่วยงาน

                    - เดือน ส.ค. 63 มีเพ่ิมเติมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้า (ผ่าน WebEx วันท่ี 23 ก.ค. 63) และลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนุนฯ รองรับสมศ.ท่ีรายงานในเดือน พ.ค. 63 ไปแล้ว มารายงานรอบเดือน ส.ค. 63 แทน พร้อมกับกิจกรรมท่ี

                    - กิจกรรมท่ีด าเนินการมีท้ังกิจกรรมอบรมเปิดโลกทัศน์ฯ และหลักสูตรระยะส้ัน (Short course)
                    - เดือน ต.ค. 62 มีการประเมินความพึงพอใจ 1 โครงการ จากกิจกรรมอบรมภายในรอบเดือน ต.ค. 62 ท้ังหมด 4 โครงการ

                    - เดือน มี.ค. 63 ไม่มีกิจกรรมอบรมภายในรอบเดือน มี.ค. 63 เน่ืองจากเล่ือนจัดและติดสถานการณ์ Covid-19 (การอบรมคร้ังสุดท้ายมีช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
                    - เดือน ม.ค. 63 มีกิจกรรมอบรมภายในรอบเดือน ม.ค. 63 ท้ังหมด 1 โครงการหลัก และ 1 โครงการย่อย (ภายใต้โครงการ "Brain - Based Learning") จึงนับเฉพาะโครงการหลักถึง ณ ส้ินเดือน ม.ค. 63 มีจ านวนท้ังหมด 7 โครงการ
                    - เดือน ธ.ค. 62 มีการประเมินความพึงพอใจ 1 โครงการ จากกิจกรรมอบรมภายในรอบเดือน ธ.ค. 62 ท้ังหมด 1 โครงการ

                    - เดือน ก.ค. 63 รายงานเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการจัดกิจกรรม Coding Arena “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563" (6-11 ม.ค. 63) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เชิญไปร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้ความ
                    - เดือน มิ.ย. 63 ยังไม่มีการจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม
                    - เดือน พ.ค. 63 มีการเปิดโครงการอบรมฟรีผ่านออนไลน์ให้กับครูโรงเรียนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินสมศ. รอบส่ี โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมต้ังแต่มี.ค.-ส.ค. 63 และได้มีการจัดอบรมไปแล้วรอบแรก

                    - เดือน พ.ย. 62 มีการประเมินความพึงพอใจ 2 โครงการ จากกิจกรรมอบรมภายในรอบเดือน พ.ย. 62 ท้ังหมด 1 โครงการ และกิจกรรมอบรมภายในเดือน ต.ค. 62 อีก 1 โครงการ ท่ีไม่ได้รายงานผล ณ ส้ินเดือน ต.ค. 62
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