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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

กองบริการการศึกษา 
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พฤศจิกายน 2564 
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ค าน า 

 

 กองบริการการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

 การจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการของบริการการศึกษา  

จะแสดงถึงผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

มุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจในการสนับสนุนการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่  

5 ด้านความเป็นสากล ของกองบริการการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองบริการการศึกษา  

ให้ส าเร็จลุลว่งด้วยด ี

 

กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจิกายน 2564 
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สารบัญ 

 

 หน้า 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

4 

2. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 5 

3. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 6 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
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1. รายงานความก้าวหน้าตวัชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

       จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มกีารก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

การด าเนนิงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้าง

ปัญญาเพ่ือนวัตกรรมชุมชนสูส่ากล”  ของมหาวิทยาลัย โดยกองบรกิารการศึกษา ได้ด าเนินการเพ่ือให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิ ชาการ)  

กองบรกิารการศึกษา ในรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนี ้

1 644102040 โครงการ AUN QA Implement and Gap Analysis ผลประเมินความส าเร็จ 5  

 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

2 644102044 โครงการการจัดการความรู ้KM (Knowledge Management) ผลประเมินความส าเร็จ  

 เท่ากับ 4.85 ผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

3 644102042 โครงการคลินิก UP-PSF ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดี 

 มาก 

4 644102047 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับบุคลากร  

 สายวิชาการ ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

5 644102048 โครงการจัดฝกึอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 4.91 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

6 644102039 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  

 งบประมาณ 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5  

 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

7 644102049 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ  

 นิสิต ช้ันปีที่ 1 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

8 644102041 โครงการแนะแนวสัญจร ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงาน 

 ระดับดมีาก 

9 644102038 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

10 644102043 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเย่ียมชม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

11 644102045 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 
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12 644102051 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองบริการการศึกษา 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

13 644102046 โครงการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสติ 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

14 644102182 โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

15 644102185 โครงการอบรมเกณฑ์ AUN QA overview (Version 4.0) 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 5 ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

  สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) กองบรกิารการศึกษา ในรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

มีผลประเมินความส าเร็จรวมเท่ากับ 4.97 ผลการด าเนนิงานอยู่ระดับดีมาก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเป็นสากล กองบริการการศึกษาในรอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564) 

1 644102052 โครงการผลติสื่อเพ่ือภาพลักษณ์องค์กรสูค่วามเป็นสากล 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ  5   ผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

2 644102054 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและกิจกรรมความเป็นสากล 

 ผลประเมินความส าเร็จเท่ากับ 4.23 ผลการด าเนนิงานระดับดี 

  สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ดา้นความเป็นสากล กองบริการ

การศึกษาในรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีผลประเมินความส าเร็จรวมเท่ากับ 4.48 

ผลการด าเนนิงานอยู่ระดับด ี 

  จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการ

การศึกษา ได้มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ พบว่า มีงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรเทา่กับ 2,764,436 บาท ผลรวม

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด 2,748,506.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 มีผลประเมินความส าเร็จ

เท่ากับ 4.97 ผลการด าเนนิงานอยู่ระดับดมีาก  อ้างอิงจากระบบ e-Budget 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ของ กองบริการการศึกษา  
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ตารางที่ 1 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ 

ได้รับ

จัดสรร  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเ

ร็จ 

ผลประเมิน

ความ 

ส าเร็จ 

ดา้นวิชาการ 17 2,764,436 2,748,506.10 99.42  4.97 ดมีาก 

รวม 17 2,764,436 2,748,506.10 99.42  4.97 ดีมาก 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคน

และเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ)  กองบริการการศึกษา   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 

– กันยายน 2564) 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

ได้รับ

จัดสรร  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  
ผลส าเร็จ 

คะแนน 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1.  โครงการ AUN 

QA Implement 

and Gap 

Analysis 

14,000 14,000 100 - 5  เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ด าเนินงานเป็นการจัดท า

เอกสาร จึงปรับลด

งบประมาณ ให้เหมาะสม

กับการด าเนินงาน 

2.  โครงการการ

จัดการความรู้ 

KM (Knowledge 

Management) 

100,000 96,942 96.94 3,958 4.85  

3.  โครงการคลินกิ 

UP-PSF 

 

 

 

 

 

9,000 9,000 100 - 5  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

ได้รับ

จัดสรร  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  
ผลส าเร็จ 

คะแนน 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

4.  โครงการจัดท า

สื่อ

ประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบ

ทะเบียน 

ออนไลน์ส าหรับ

บุคลากร สาย

วชิาการ 

 

5,000 5,000 100 - 5  

5.  โครงการจัด

ฝึกอบรมผู้

ประเมินคุณภาพ

การศกึษา

ภายใน 

(Assessor 

Training) 

220,000 215,940 98.15 4,060 4.91  

6.  โครงการติดตาม

และประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปี

งบประมาณ 

2564 และจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2565 

5,000 5,000 100 - 5  

7.  โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน

วิชาการและทกัษะ

การใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยของ

นิสิต ชั้นปีที่ 1 

500,000 499,600 99.92 400 5  



  

  10 

 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

ได้รับ

จัดสรร  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  
ผลส าเร็จ 

คะแนน 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

8.  โครงการแนะ

แนวสัญจร 

200,000 199,836 99.92 164 5  

9.  โครงการ

ผู้บริหาร

มหาวทิยาลัย

พะเยาพบ

ผู้บริหาร

สถานศกึษาและ

แนะแนวสัญจร 

1,450,000 1,444,872.10 99.65 5,127.90 4.98  

10.  โครงการ

ผู้บริหาร

สถานศกึษาและ

อาจารย์แนะแนว

เย่ียมชม 

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

72,900 72,900 100 - 5  

11.  โครงการ

พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนตามกรอบ

มาตรฐาน

อาจารย์มือ

อาชีพ 

56,866 56,866 100 - 5  

12.  โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรกอง

บริการ

การศกึษา 

50,000 50,000 100 - 5  

13.  โครงการรับ

รายงานตัวข้ึน

ทะเบียนนิสติ 

30,000 29,980 99.93 20 5  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ 

ได้รับ

จัดสรร  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  
ผลส าเร็จ 

คะแนน 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

14.  โครงการอบรม

การจัดท า

หลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

1,920 1,920 100 - 5 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ด าเนินงานเป็นออนไลน์ 

 และปรับลดงบประมาณ 

ให้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงาน 

15.  โครงการอบรม

เกณฑ์ AUN QA 

overview 

(Version 4.0) 

19,750 19,750 100 - 5 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ด าเนินงานเป็นออนไลน์ 

 และปรับลดงบประมาณ 

ให้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงาน 
 รวม 2,734,436 2,721,606.1 99.53 - 5 ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความ 

เป็นสากล กองบริการการศึกษา  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ 

ได้รับ

จัดสรร 

  

เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลอื  ผลส าเร็จ 
ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1.  โครงการผลิตสื่อเพื่อภาพลักษณ์

องค์กรสู่ความเป็นสากล 

10,000 10,000 100 - 5  

2.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากรและกิจกรรม

ความเป็นสากล 

20,000 16,900 84.50 3,100 4.23  

 รวม 30,000 26,900 89.67 3,100 4.48 ระดับดี 
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ส่วนที่ 4 

การประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรบัปรงุพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก 

ดังน้ี 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกัน ต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วน

งานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับสว่นงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดต้ังคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

องค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และสว่นงานสนับสนุน (ส านัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนิน

โครงการตามตัวช้ีวัดเร่งดว่น (Super KPI) การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 
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4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ตามวิธกีารและขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้ก าหนดให้ 

มีการเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จึงก าหนดให้มกีารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ตามข้อก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและส านัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                     3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

  5) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 คร้ัง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดอืน) 
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  6) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่ เกี่ยวข้อง ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, เมษายน ,

กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 คร้ัง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการด าเนนิงานบูรณาการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครัง้ (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครัง้ รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหลง่

ทุนและรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการที่ส าคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเนน้ผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากน้ีในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการ
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ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 

 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  

1) การประเมินผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกจิดา้นการเรียนการสอน  

การวิจัย การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร ทั้งดา้นขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดกิารต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

 

4.3.3 เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดเกณฑ์

การวัดระดับความส าเร็จของแผนงานเป็นร้อยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ   0 – 59 

     ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 60 – 69 

  ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 70 – 79 

  ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 80 – 89 

  ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 90 – 99 
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2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนนิงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนนิงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

 

 

 

---------------------------------- 

 

 


