
 

๑ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รอบ   ๖  เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 รอบ ๑๒  เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าว

ข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงนิ จำนวนทั้งสิน้ ๘ ตัวชี้วัด  

ความก้าวหน้าผลการดำเนนิงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย จำนวน ๘ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด  

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดัง

ตาราง 

 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

การดำเนินงาน 

รอบ ๑๒ เดือน 

หมายเหตุ 

๑. ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรูแ้ละมสี่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนภารกิจใหส้ำเร็จ 

≥ ๙๐.๐๐ ๙๗.๒๑ อ้างอิงผลยืนยันรอบ 
๑๒ เดือน 

๒. ร้อยละของอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

≥ ๒๐.๐๐ 
 

๔๕.๔๕ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้า
สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

≥ ๕ 
 

๑๓.๓๓ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

≥ ๗๐.๐๐ 
 

๘๔.๘๗ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

≥   ๘๕.๐๐ ๙๑.๔๖ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 



 

๒ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

การดำเนินงาน 

รอบ ๑๒ เดือน 

หมายเหตุ 

๖. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และ
สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลยั 

≤   ๑๕ 

 

๐ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

๗. ร้อยละของการประหยดังบประมาณจากการใช้
ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

≥   ๕ ๓๕.๔๑ อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

๘. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการ
บริการวิชาการและวิจยัต่ออาจารย์ประจำ 

๑๒,๐๐๐ บาท/คน ๙๗,๒๓๓.๒๓ บาท/คน อา้งองิผลยืนยนัรอบ 
๑๑ เดือน 

 

 

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงนิ ดังนี้ 

๑. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการ
บริหารจัดการการดำเนินการตามพันธกิจ 
 กลยุทธ์ทางการเงิน : ปรับปรุงระบบและกลไกการกำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
 มาตรการ :  บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ทิศทางท่ีกำหนดไว้  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกำกับองค์การที่ดี  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โครงการกำกับองค์การที่ดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการคณะภายใต้โครงการกำกับองค์การที่ดี  อาทิเช่นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน การจัดประชุมชี ้แจงนโยบายการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ประจำปีและการจัดให้มีการประชุมในบริบทอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันและบริหารจัดการ

คณะ ตลอดจนการจัดการความรู้และทบทวนผลการดำเนินงานต่าง ๆ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป็นร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ในรอบ ๑๒ เดือน การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกำกับองค์การที่ดี  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในมิตติ่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจให้สำเร็จในระดับหนึ่งตามแผนที่กำหนด 



 

๓ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๑. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ ≥ ๙๐.๐๐ 

๙๗.๒๑ ✓ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

 ด้วยผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับส่งเสริม

รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตลอดจนบุคลากรของ

คณะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้จึงมีส่วนช่วยสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของคณะให้

ประสบผลสำเร็จ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

การดำเนินงานมีความล่าช้าบ้างเล็กน้อยด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก อาทิเช่น โรค

ระบาด เป็นต้น ประกอบกับการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหาร แต่การดำเนินงานก็บรรลุตัวชี้วัดด้วยความ

เรียบร้อยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
๒. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ทางการเงิน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
 มาตรการ : บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ , โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ . ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น , ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน : 

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ , โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ , 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เป็นโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่ง

สนับสนุนบุคคลากรของคณะทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จากร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง



 

๔ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

วิชาการ . ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และ ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 ผลการดำเนินโครงการในรอบ ๑๒ เดือน  

 โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมและผลักดันบุคลากร
สายวิชาการให้มีการส่งผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินเป็นระยะ ในรอบ ๑๒ เดือน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  ๑๑๐ คน มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด ๕๐ คน แบ่งเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๑๐ คน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๐ คน 

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการส่งเสริมและผลักดันบุคลากรสายสนับสนถนวิชาการให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งผลงานเข้า
ประเมินขอรับตำแหน่งชำนาญการ โดยมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลโครงการเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่ ๑ การเขียนประเมินค่างาน ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ อาคาร ๒๖ ชั ้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมี  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นวิทยากร  เพ่ือ
ขับเคลื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเร่งดำเนินการเขียนประเมินค่างานและส่งเพ่ือขอรับการพิจารณาเข้าสู่
ตำแหน่งชำนาญการต่อไป ในรอบ ๑๒ เดอืน  มีผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๔ คน จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชากร 
๓๐ คน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ๓ คน ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ๑ คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริม
และผลักดันบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย  โดยคณะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๒. ร้อยละของอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ ≥ 
๒๐.๐๐ 
 

๔๕.๔๕ ✓ 

๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่ง
ที่สูงข้ึน  ≥ ๕ 
 

๑๓.๓๓ ✓ 

๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย ≥ ๗๐.๐๐ 
 

๘๔.๘๗ ✓ 



 

๕ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

ผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ในตัวบุคลในทุกระดับอย่างยิ่ง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในส่วนนี้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเป็น

รูปธรรม 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลยังต้องอาศัยการกระตุ้น และผลักดัน เป็นระยะเพื่อให้

มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึน้ 

๓. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารงานที่สอดคล้องตาม
หลักธรรมภิบาล  
 กลยุทธ์ทางการเงิน :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

เกณฑ์การประเมิน : 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภบิาล มคีุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยวัดจาก

มาตรฐานกลาง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินการตามเกณฑ์ ITA ตามตัวชีว้ัด ๑.๖.๑ ของตังชี้วัด

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามรอบการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ≥   ๘๕.๐๐ 

๙๑.๔๖ ✓ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 

มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานเป็นสาธารณะเน้นตรวจสอบได้ มีคุณธรรม โปร่งใส เน้นการเปิดเผย

ข้อมูล ป้องกันการทุจริตเป็นสำคัญ 



 

๖ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

 การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปตามกฏและระเบียบ การดำเนินงาน

บางครั้งจึงมีความล่าช้า 
 
๔. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ระบบสารสนเทศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการ
บริหารงาน 
 กลยุทธ์ทางการเงิน : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิ
ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ 
 มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย , ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เกณฑ์การประเมิน : 

การได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ตลอดจนสิ่งอำนวนความสะดวก น้อยที่สุด มีการมือ

ร่วมใจกันประหยัดการใชน้้ำและไฟหา้ 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย 

มุ่งแก้ไขปัญต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆอยู่เสมอ 

โดยมุ่งมั่นดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆใหไ้ด้รับข้อร้องเรียนน้อยที่สุด ผลในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้รับข้อร้องเรียน

และมีการใชน้้ำและการใชไ้ปที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๖. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ≤   ๑๕ 
 

๐ ✓ 

๗. ร้อยละของการประหยดังบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา  ≥   ๕ 
 

๓๕.๔๑ ✓ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  



 

๗ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญและมีส่วนช่วยในการ

ดูแลคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี 

 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

การดำเนิงานปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึง

ส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าบ้างในบางกรณี 

 

๕. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

กลยุทธ์ทางการเงิน : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจหารายได้โดยการบริการวิชาการ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด : เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวิชาการให้มีการจัดหารายได้

ด้วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยกำหนดเงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท/คน  

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จำนวน ๑๐๙ คน ซึ่งรอบ ๑๒ เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีรายได้จากการด้านการวิจัยเป็น

จำนวน ๙,๘๐๕,๑๗๒.๓๕ บาท ด้านบริการวิชาการ เป็นจำนวน ๗๙๓,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงิน 

๑๐,๘๐๕,๑๗๒.๓๕ บาทคิดเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ  ๙๗,๒๓๓.๒๓ บาท/คน  

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๘. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารยป์ระจำ  ๑๒,๐๐๐ บาท/คน 

๙๗,๒๓๓.๒๓ บาท/คน ✓ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  



 

๘ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่สามารถอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหา ศกึษา ให้ความรู้ การวิจัยและบริการวชิาการได้หลากหลายทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ จงึมสี่วนช่วยใหก้ารจัดหารายได้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

การจัดหารายได้ด้วยวิจัยและบริการวิชาการจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยังไม่กระจาย

ไปทั่วทั้งคณะ 


