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

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

หน่วยงาน........คณะศิลปกรรมศาสตร์........... 

รอบ ๑๒ เดอืน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การ

ดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างตน้ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ณ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) คือ ร้อยละ

ของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ร้อยละ ≥๘๐ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงิน จำนวนทั้งสิน้ ๒ ตัวชี้วัด  

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๘๐.๕๖ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 

จำนวน ๓๒ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด ๓๖ ตัวชี้วัด  

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของการ

ดำเนินงาน 

รอบ ๑๒ เดือน 

หมายเหตุ 

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของ

แผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ ≥๘๐ ร้อยละ  ๘๘.๘๙  

๒. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้การ

บริการวิชาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจำ 

≥๒๐,๐๐๐ 

บาท/คน 

๑๓,๘๔๐.๘๒ 

บาท/คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงนิ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :  

๑) เป้าประสงค์ที่ ๑ คณะมรีะบบบริหารจัดการดา้นการเงนิและงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ทางการเงิน :  

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาขัน้ตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 

ตัวชี้วัด :  

 ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ≥๘๐ 

เกณฑ์การประเมิน : 

พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) 
 

สูตรการคำนวณ    =      จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย   

   จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ 

                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ยุทธศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัย) 

จำนวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด 

จำนวนตัวชี้วัดที่

บรรลุเป้าหมาย 

จำนวนตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

๑๙ ๑๗ ๒ ๘๙.๔๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  

สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยนื 

๑๐ ๙ ๘ ๙๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ๗ ๖ ๑ ๘๕.๗๑ 



 ๓ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัย) 

จำนวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด 

จำนวนตัวชี้วัดที่

บรรลุเป้าหมาย 

จำนวนตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมาย 

สร ้างความส ัมพ ันธ ์กับ

เครือข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ 

 

รวม 

 

๓๖ 

 

๓๒ 

 

๔ 

 

๘๘.๘๙ 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรรับทราบ โดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างอย่างยนื  (จำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (จำนวน ๑๐ 

ตัวชี้วัด) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (จำรวน ๗ 

ตัวชีว้ัด) 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ ≥๘๐ ร้อยละ ๘๘.๘๙ √ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันขับเคลื่อน และผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิบัตการร่วมกันทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

 เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ส่งผลให้บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถ

ดำเนนิการในช่วงเวลาที่วางแผนไว้ 

 

 



 ๔ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

๒) เป้าประสงค์ที่ ๒ คณะมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ทางการเงิน :  

 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการอย่างเป็นระบบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการจัดหารรายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด :  

 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 

เกณฑ์การประเมิน : 

พิจารณาจากงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมดเทียบกับ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

สูตรการคำนวณ    =     งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

                               จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิ) 

                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ จึงได้วางแผนจัดโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

และชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่

ผูท้ี่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 โดยในการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

ของกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๔๙ คน และมีงบรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยทั ้งหมด ๑,๑๐๖,๖๙๙.๗๙  บาท  คิดเป็นผลการ

ดำเนนิงาน ๒๒,๕๘๕.๗๑ บาท/คน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

≥๒๐,๐๐๐ บาท/คน ๒๒,๕๘๕.๗๑ บาท/คน √ 



 ๕ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการดำเนินงานโครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

 - 


