
 ๑ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รอบ   ๖  เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 รอบ ๑๒  เดือน (๑ เมษยน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๔)เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จดังกล่าวข้างต้น  ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จ านวนทั้งสิน้ ๘ ตัวชี้วัด  

ความก้าวหน้าผลการด าเนนิงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยมีตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน ๕ ตัวชี้วัด จากจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด  

๒. ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 

หมายเหตุ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการ 
พัฒนามหาวิทยาลัย 

≥ ๙๐.๐๐ ๕๐.๐๐  

๒. ร้อยละของผู้สอนที่มคีุณภาพสงู (ต าแหน่งทาง 
วิชาการ) 

๓๕.๐๐ 
 

๔๖.๓๐  

๓. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

๑ 
 

๒  

๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

๗๒.๐๐ 
 

๙๕.๗๓  

๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

๙๑.๕๐ ๓๒.๕๖  

๖. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

≤ ๙๐.๐๐ 

 

๒  

๗. ร้อยละของการประหยดังบประมาณจากการใช้
ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 

     ๑๐.๐๐ N/A  



 ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 

หมายเหตุ 

 
๘. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่อ 
อาจารย์ประจ า 

๒๕,๐๐๐ บาท/
คน 

๗๙,๖๒๔.๑๔ บาท/คน  

 

 

รายละเอียดการด าเนินงานแตล่ะตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงนิ ดังนี้ 

๑. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

 กลยุทธ์ทางการเงิน : ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
  มาตรการ :  บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว้ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน : 

 โครงการก ากับองค์การที่ดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการคณะภายใต้โครงการก ากับองค์การที่ดี  อาทิเช่นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน การจัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีและการจัดให้

มีการประชุมในบริบทอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันและบริหารจัดการคณะ ตลอดจนการจัดการ

ความรู้และทบทวนผลการด าเนินงานต่าง ๆ โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นร้อยละความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ในรอบ ๖ เดือน การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการก ากับองค์การที่ดี  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในมิติตา่งๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจใหส้ าเร็จ

ในระดับหนึ่งตามแผนที่ก าหนด 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย≥ ๙๐.๐๐ 

๕๐.๐๐  



 ๓ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้วยผูบ้ริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับส่งเสริมรับรู้และ

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จตลอดจนบุคลากรของคณะให้

ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวนีจ้งึมสี่วนช่วยส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานของคณะให้ประสบผลส าเร็จ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การด าเนินงานมคีวามลา่ช้าบ้างเล็กน้อยด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก อาทิเช่น โรคระบาด  

 
๒. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ทางการเงิน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ , ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น , พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
 มาตรการ : บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ , โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) ,จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ,ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน : 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ , โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ , 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เป็นโครงการที่คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมุง่

สนับสนุนบุคคลากรของคณะทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน โดยมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จากร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) ,จ านวน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ ,ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 ผลการด าเนินโครงการในรอบ ๖ เดือน  

 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมและผลักดันบุคลากรสาย
วิชาการให้มีการส่งผลงานเพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมินเป็นระยะ ในรอบ ๖ เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  ๑๐๘ คน มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด ๕๐ คน แบ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ๙ คน ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๑ คน 



 ๔ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ส่งเสริมและผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งผลงานเข้าประเมินขอรับต าแหน่ง
ช านาญการ ปัจจุบัน มีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการแล้ว ๒ คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งเสริมและ
ผลักดันบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย  
โดยคณะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

๒. ร้อยละของผู้สอนที่มคีุณภาพสงู (ต าแหน่งทาง 
วิชาการ)  ๓๕.๐๐ 
 

๔๖.๓๐  

๓. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่เข้าสู ่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ๑ คน 
 

๒  

๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย ๗๒.๐๐ 
 

๙๕.๗๓  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในตัว

บุคลในทุกระดับอย่างยิ่ง ส่งผลใหผ้ลการด าเนนิงานในส่วนนีบ้รรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลยังต้องอาศัยการผลักดัน เป็นระยะเพื่อให้มีการพัฒนา

ศักยภาพที่สูงขึน้ 

๓. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 กลยุทธ์ทางการเงิน :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
เกณฑ์การประเมิน : 



 ๕ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภบิาล มคีุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยวัดจากมาตรฐานกลาง ผล

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการตามเกณฑ์ ITA ตามตัวชี้วัด ๑.๖.๑ ของตังชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามรอบการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ≥   ๙๑.๕๐ 

๓๒.๕๖  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการค านึงถึงผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ มีการ

เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเป็นสาธารณะเน้นตรวจสอบได้ มีคุณธรรม โปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูล ป้องกัน

การทุจริตเป็นส าคัญ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปตามกฏและระเบียบ การด าเนินงานบางครั้งจึง
มีความล่าช้า 
 
๔. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ทางการเงิน : พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ , ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม , โครงการประหยัดพลังงาน 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 



 ๖ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

การได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ตลอดจนสิ่งอ านวนความสะดวก น้อยที่สุด มีการมือร่วม

ใจกันประหยัดการใชน้้ าและไฟหา้ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย มุ่ง

แก้ไขปัญต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆอยู่เสมอ โดยมุ่งมั่น

ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้รับข้อร้องเรียนน้อยที่สุด ผลในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนและมีการใช้น้ า

และการใชไ้ปที่ลดลงอย่างตอ่เนื่อง 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

๖. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ≤   ๙๐ 
 

๒  

๗. ร้อยละของการประหยดังบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า
เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา ๑๐ 
 

N/A  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญและมีส่วนช่วยในการดูแล

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การด าเนิงานปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผล

ให้เกิดความล่าช้าบ้างในบางกรณี 

 

๕. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

กลยุทธ์ทางการเงิน : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
  มาตรการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจหารายได้โดยการบริการวิชาการ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด : เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า 



 ๗ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีการจัดหารายได้ด้วย

งานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยก าหนดเงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยตอ่อาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท/คน  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จ านวน ๑๐๔ คน ซึ่งรอบ ๖ เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีรายได้จากการด้านการวิจัยเป็นจ านวน  

๒๐๑,๖๒๐ บาท ด้านบริการวิชาการ เป็นจ านวน ๘,๐๗๙,๒๙๐.๖๒  บาท รวมเป็นเงิน ๘,๒๘๐,๙๑๐.๖๒ บาท

คิดเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ  ๗๙,๖๒๔.๑๔ บาท/คน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

๘. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารยป์ระจ า  ๒๕,๐๐๐ บาท/คน 

๗๙,๖๒๔.๑๔ บาท/คน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่สามารถอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหา ศึกษา ให้ความรู้ การวิจัยและบริการวิชาการได้หลากหลายทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ จงึมสี่วนช่วยใหก้ารจัดหารายได้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การจัดหารายได้ด้วยวิจัยและบริการวิชาการจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยังไม่กระจายไปทั่ว

ทั้งคณะ 
 


