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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัด (KPI) 

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน

และการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผล

การด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-4  ของวิทยาลัยการศึกษา ซ่ึงผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า 

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการด าเนินงาน

บางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกันสถานการณ์ล็อคดาวน์ของรัฐบาล 

 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผล

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัด (KPI) น้ี จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   

 

 วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

ตุลาคม 2563 
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สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

บทสรุปผู้บรหิาร 1 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดส าคัญของแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

2 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคญั (Super KPI)              

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี 

3. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวช้ีวัดใน

รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

4. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการ วิทยาลัยการศึกษาในรอบ  

12 เดือน  (ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563) 

5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐท่ีสุด (A life of wisdom 

is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 

2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และ

สังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ    

     ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษ

ที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)  

และเรียนรู้เปล่ียนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างท่ีประเทศชาติ 

เกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

    การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

ของวิทยาลัยการศึกษา พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 68.23 มีผล

ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 87.83 ซ่ึงพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความความสัมพันธ์กันกับการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงานดังต่อไปน้ี 
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1. รายงานความกา้วหน้าตัวช้ีวัดส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจ

เร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพ่ือนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์    

7 กลยุทธ์  23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย  

 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย  1 เป้าประสงค์  

3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวช้ีวัด การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

  1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)  และ 8 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 
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2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ของคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   

       (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ Super KPI ค่าเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เดิม) 
output outcome รายการขอ

เปลี่ยนแปลง 

ความก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.1  

มาตรการที่ 1.1.2 

จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) 
ที่มีความร่วมมือกบัหน่วยงาน หรือ

องค์กรวชิาชพี 

5 หลักสูตร 1. การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรยีนรู้

ทางคณติศาสตรข์อง

นักเรยีนที่มีความ

บกพร่องทางการ

เรียนรูด้้าน

คณิตศาสตร์ ส าหรับครู
คณิตศาสตร ์ในระดับประถม

ศึกษา 
2. การเรียนรู้ที่เนน้
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

ส าหรับมัธยมศกึษาตอนต้น     
3. การประยุกต์การจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค Active 

Learning เพ่ือพัฒนา

นักเรียนใหม้ีทักษะแหง่

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ระดับประถมศึกษา                    
4. การประยุกต์การจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย

5 หลักสูตร 1. พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษยใ์ห้ได้รับ

การเรยีนรู้

ตลอดชีวิต  

2. หลักสูตรทันสมัย
ตรงกับความต้องการ

พัฒนาครูสังกัด สพฐ. 

หรือผู้ที่สนใจ            
3. สามารถสร้าง
รายได้จากการ

ลงทะเบียนเข้ารับการ

อบรมจากครูสังกัด 

สพฐ. หรือผู้ที่สนใจ 

ยังไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนทันใน

ปีงบประมาณ 63 แต่ละ

หลักสูตรใชเ้วลา 99 ชั่วโมง มีทั้ง

การอบรมให้ความรู ้30 ชั่วโมง /

น าไปปฏิบตัิ 39 ชั่วโมง /PLC 

30 ชั่วโมง จึงขอน าไปเปิดช้ันเรียน

ในเทอม 2 (สพฐ) พ.ย-ธ.ค.63-

ม.ค 64 

ด าเนินการในขั้นตอน ออกแบบ
หลักสูตร จัดท าเอกสารหลักสูตร 

(ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระและ

ประสบการณ์ ยุทธศาสตร์การสอน ส่ือ
และแหล่งเรียนรู ้ก าหนดการวัดและ

ประเมินผล)                                        
-จัดท าเอกสารหลักสูตร เปน็รูปเลม่และ

จะน าหลักสูตรไปทดลองใช้ใน

ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับการบรรจุ

เข้าแผนปีงบประมาณ 2564 แล้วทัง้ 5 

หลักสูตร 



 

ยุทธศาสตร์ที ่ Super KPI ค่าเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เดิม) 
output outcome รายการขอ

เปลี่ยนแปลง 

ความก้าวหน้า 

เทคนิค Active 

Learning เพ่ือพัฒนา

นักเรียนใหม้ีทักษะแหง่

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา 
5. การออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูส้ าหรับ

ครูศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1.3 
มาตรการที่ 1.3.2 

จ านวนส่ืออิเล็คทรอนกิส์ 12 รายวิชา 

 

 

12 รายวิชา 

-รายวิชา161111 

-รายวิชา161112 

-รายวิชา161113 

-รายวิชา161211 

-รายวิชา161212 

-รายวิชา161311 

-รายวิชา161312 

-รายวิชา161321 

-รายวิชา161322 

-รายวิชา161323 

-รายวิชา161326 

-รายวิชา161327 

การจัดการเรียนการ

สอนด้วยส่ือการสอน

ออนไลน์ 

1. พัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์ห้ไดร้ับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 
2. เก็บระบบสะสม

หน่วยกิตเปน็ Credit 

Bamk   

3. เพิ่ม / พัฒนา

ทักษะวชิาชพีครู                    
4. สร้างรายไดใ้ห้แก่
มหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการในขัน้ตอน ออกแบบส่ือ ผลติ

ส่ือ ประสานงาน CITCOM น าเข้า

ระบบ LMS (เสร็จส้ินแลว้ 12 รายวิชา)                                                

-น าเข้าระบบ LMS ทั้ง 12 รายวิชา  
-รายงานผลการด าเนินงานต่อ

มหาวิทยาลัยแลว้ 



 

ยุทธศาสตร์ที ่ Super KPI ค่าเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เดิม) 
output outcome รายการขอ

เปลี่ยนแปลง 

ความก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที ่1  

กลยุทธ์ที่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2  

รอ้ยละของนิสิตที่มี

คุณภาพชวีิตในระดับดี 

รอ้ยละของนิสิต

ที่มีคุณภาพ

ชวีิตในระดับดี

ขึ้นไป (ร้อยละ 

60) 

การพัฒนาพ้ืนที่

ส าหรับนสิิต 

กจิกรรม

รว่มกับ

มหาวิทยาลัย 

นิสิตมคีุณภาพ

ชวีิตอยูใ่นระดับ

ด ี

  นิสติเข้าร่วมตามกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.7  

มาตรการที่ 1.7.2 

จ านวนนสิิตที่มาขอรับ

การชว่ยเหลือด้าน

สุขภาพจิต  

จ านวนนสิิต

ที่มาขอรับการ

ชว่ยเหลือด้าน

สุขภาพจิต

ลดลง  

มีศูนยใ์ห้ค าปรึกษา 
และมรีะบบกลไกในการดูแล

ให้ค าปรกึษาแก่นิสิตทีม่ี

ปัญหาสุชภาพจิต 

กจิกรรม

รว่มกับ

มหาวิทยาลัย 

นิสิตมคีุณภาพ

ชวีิตอยูใ่นระดับ

ด ี 

  เข้ารว่มตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัย              
ด าเนินการเข้ารว่มอบรมหลักสูตรการให้

ค าปรึกษากับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

จัดท าค าส่ังคณะกรรมการให้ค าปรกึษา

จิตวิทยาแก่นิสิต ของวิทยาลัยการศกึษา  
ติดตามประสานงานกบังานแนะแนวและ

ศูนยใ์ห้ค าปรกึษา อย่างต่อเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

กลยุทธ์ที่ 2.1  

มาตรการที่ 2.1.1 

จ านวนผลงานการตีพมิพ์

ในวารสารนานาชาติ ต่อป ี

10 ผลงาน พัฒนาผลงานวิจัยสู่

การตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ 

10 ผลงาน 1. อาจารยม์ี

ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ  

2. มหาวิทยาลัยมกีาร
จัดอันดับที่ดีขึน้                    
3. อาจารย์มี
คุณสมบัตติรงตาม

เกณฑ์ของ สกอ.     

  ด าเนินการตีพมิพบ์ทความแล้ว 10 เร่ือง  



 

ยุทธศาสตร์ที ่ Super KPI ค่าเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เดิม) 
output outcome รายการขอ

เปลี่ยนแปลง 

ความก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที ่4  

กลยุทธ์ที่ 4.2  

มาตรการที่ 4.2.2 

กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสรมิ

ความเปน็ไทย เชน่ ศลิปะ ดนตรี
นาฎศิลป์ ประเพณที้องถิ่น 

1 โครงการ องค์ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ของประเพณี

แห่ผ้าหม่พระธาตุจอมทอง 
จังหวัดพะเยา2.   งานวิจัย 

โครงการศึกษาองค์

ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ : 
กรณศีึกษา ประเพณี

แห่ผ้าหม่พระธาตุ

จอมทอง จังหวัด

พะเยา 

1. ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยน าองค์

ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์

ประเพณแีห่ผ้าหม่พระ

ธาตุจอมทอง มา
ประยุกต์ใช้ในการ

คิดค้นรปูแบบขบวนแห่

เคร่ืองสักการะพระ

ธาตุจอมทองจังหวัด

พะเยา 
2. มีการสร้างมูลค่า
จากภูมปิัญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
3. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที ่4 กล

ยุทธ์ที่ 4.3 มาตรการ

ที่ 4.3.1 

นวัตกรรมทางด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม Cultural 

Innovation (ผลงาน) 

1 โครงการ 1. มีแหล่งเรยีนรูด้้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม         

 2. งานวิจัย 

โครงการ

พัฒนา

ศูนยว์ิจัยและ

นวัตกรรมด้าน

ศิลปและ

วัฒนธรรม 
ต าบลสันโค้ง อ าเภอ

ดอกค าใต้ จังหวัด

พะเยา 

1. มีผลิตภัณฑ์ที่

ได้กับภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่น  

2. กลุ่มประกอบการ
ทางวัฒนธรรม  
3. ตีพิมพ์งานวิจัยใน

ฐานข้อมูล TCI 

  จัดอบรมเรียนรู้ด้านภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและอยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการผลติผ้าทอ 



 

ยุทธศาสตร์ที ่ Super KPI ค่าเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เดิม) 
output outcome รายการขอ

เปลี่ยนแปลง 

ความก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธ์ที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

รอ้ยละของบุคลากรสาย

วิชาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

คะแนน

มากกว่าร้อยละ 

60 

ยกระดับคุณภาพ

ของอาจารย์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน 

กจิกรรม

รว่มกับ

มหาวิทยาลัย 

อาจารยเ์ป็นท่ี

ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

รองรับการเปดิ

การเรยีนการ

สอนรับสากลใน

อนาคตอันใกล้ 

ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพิ่มประสทิธิภาพการ
เรียนการสอน 

เข้ารว่มโครงการตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธ์ที่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

รอ้ยละของบุคลากรสาย

สนับสนุน สอบผ่าน CEFR 

ระดับ A2 Elementary 

คะแนน

มากกว่าร้อยละ 

60 

รอ้ยละ 50 ของบุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วม

โครงการ  

กจิกรรม

รว่มกับ

มหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

สนับสนุน สอบ

ผ่าน CEFR ระดับ 

A2 Elementary 

รอ้ยละ 50 ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เข้าร่วมโครงการ  

เข้ารว่มโครงการตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

กลยุทธ์ที่ 6.4  

มาตรการที่ 6.5.4 

ผลการประเมิน Green 

office 

ระดับทองแดง ระดับทองแดง การจัดการ

สภาพแวดล้อม

น่าอยู่ วิทยาลัย
การศึกษา 

ผลการประเมิน 

UI Green เพิ่มขึ้น 

   1.ด าเนินการจัดภูมิทศัน์บรเิวณด้านหน้า

ส านักงานวิทยาลัยการศึกษา         
2.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการ

จัดสภาพแวดลอ้มน่าอยูว่ิทยาลัย

การศึกษา          3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสรมิ

ส านักงานสเีขียว (Gree Office) ปี 

2563 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ตารางท่ี 2. 

ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

 
งบประมาณทีไ่ดร้บั 

 คะแนนตวัชีว้ดัรวม 
(รอ้ยละ)  

แผน ผลการใชจ้่ายจรงิ คงเหลอื แผน ผล 

วทิยาลยัการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา 32 4,767,079 
       

3,305,689.55  1,461,389.45 100 87.83 
 

 

 

 

 



 

 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการศึกษา  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ตารางท่ี 3. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ 

(หลังโควิด-

19) 

ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 12 857,508 632,257.85 73.73 225,250.15 100 100 

ด้านคุณภาพนิสิต 4 492,800 491,651 99.77 1,149 100 100 

ด้านวิจัยและบริการวชิาการ 8 1,991,460 1,612,885.7 81.00 378,574.3 100 100 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 127,190 50,000 39.31 77,190 100 100 

ด้านบริหารจัดการ 7 1,298,121 518,895 39.97 779,226 100 100 

รวม 32 4,767,079.00 3,305,689.55 69.34 1461,389.45 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

 วิทยาลัยการศึกษา    ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล า

ดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 

ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบกิจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผล

ประเมิน

ความส า 

เร็จ 

1 โครงการ UP CSR  สู่ UP CSV  โรงเรยีนบา้นสันติสุข ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 2 

230,000 199,646.85 
86.80 

30,353.15 100 100 

2 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา  

(หลักสูตร 63) 

61,008 60,970 99.94 38 

 

100 

 

100 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

100,000 95,021 
95.02 

4,979 100 100 

4 โครงการพัฒนาวิชาการนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 180,000 158,104 87.84 21,896 100 100 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อการผลิตสื่อออนไลน์ (Super KPI) 60,000 27,900 46.50 32,100 100 100 

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 15,500 6,000 38.71 9,500 100 100 

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน 
30,000 6,000 20.00 24,000 

100 100 

8 โครงการสัมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับปรญิญาโท 

16,000 

ด าเนินการ

แล้ว (ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 16,000 

 

100 

 

100 

 รวม 692,508 553,641.85 79.95 122,866.15 100 100 



 

ตารางท่ี 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสิต)  วิทยาลัยการศึกษา   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล า 

ดับ 

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-

19)  

เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผล

ประเมิน

ความส า 

เร็จ 

1 โครงการกิจกรรมเสรมิความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 210,000 210,000 100 0.00 100 100 

2 โครงการกิจกรรมสโมสรนิสติ 152,800 151,662 99.25 1,138 100 100 

3 โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 130,000 129,989 99.99 11.00 100 100 

 รวม 492,800 491,651 99.77 1,149 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตารางท่ี 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     วิทยาลัยการศึกษา    ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล า

ดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 

ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบกิจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผล

ประเมิน

ความส า 

เร็จ 

1 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการวิจัยสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 

290,000 

ด าเนินการ

แล้ว (ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 

 

290,000 

 

100 

 

100 

2 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการจัดท าการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง 

 

20,000 

 

20,000 

 

100 

 

0 

 

100 

 

100 

 รวม 310,000 20,000 81.00 290,000 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 

     วิทยาลัยการศึกษา  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล า

ดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 

ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผล

ประเมิน

ความส าเ

ร็จ 

1 โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล  30,000 30,000 100 0 100 100 

2 โครงการนิเทศฝึกประสบการณว์ิชาชพีครู ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศกึษา 2562 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

1,154,160 1,110,190.70 
96.20 

43,969.30 100 100 

3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) 398,000 398,000 100 0 100 100 

4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

57,300 13,000 
22.69 

44,300 100 100 

5 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบรหิารการศึกษา 42,000 41,695 99.27 305 100 100 

 รวม 1,681,460 1,592,885.70 94.73 88,574.30 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     วิทยาลัยการศึกษา   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบกิจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 127,190 50,000 39.31 77,190 100 100 

 รวม 127,190 50,000 39.31 77,190 100 100 

 

ตารางท่ี 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร 

     วิทยายการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดั

บที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบกิจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่ วิทยาลัยการศกึษา 420,000 30,350 7.23 389,650 100 100 

2 โครงการแนวทางการท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

357,132 44,570 
12.48 

312,562 100 100 

3 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธว์ิทยาลัยการศกึษา 176,994 176,994 100 0 100 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 35,130 35,130 100 0 100 100 

5 โครงการสรา้งความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม

ความโปร่งใส 

95,000 17,986 
18.93 

77,014 100 100 



 

ล าดั

บที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบกิจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบกิจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

6 โครงการสรา้งเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและหรือต่างประเทศ 123,865 123,865 100 0 100 100 

7 โครงการศิษย์เกา่ SE สัมพันธ์ 90,000 90,000 100 0 100 100 

 รวม 1,298,121 518,895 39.97 779,226 100 100 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

 พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ปัญหา และอุปสรรค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งเพ่ือน า

ประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุ

วิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน กับ ผลการ

ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 



 

 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) เพ่ือ

น ามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เช่ือถือได้  

และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไป

วิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome)  แล ะผลกระทบ  ( Impact)  โ ดย ใ ห้ มี ก า รปร ะ เมิ นตน เอ ง เ พ่ื อสร้ า งก ร ะบวนการ เ รี ย น รู้   

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด า เน ินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ีและตามรอบ

เวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ เป้าหมาย 

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหา ร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  

 

 

 



 

(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 -2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผล

และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

    พ.ศ. 2563  

3) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา    

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(5) เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จ

ของแผนงานเป็นร้อยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

…………………………………………… 


