
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

วทิยาลัยการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจิกายน 2564 



 

ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้มี

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางสว่นเพื่อใหส้อดคล้องกันสถานการณ์ของพื้นที่ 

 วิทยาลัยการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารส่วนงานและหนว่ยงาน ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจกิายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ   

     พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  ของกอง... 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของส่วนงานและหนว่ยงาน 

           รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

3. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2568 นีไ้ด้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ  

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

         

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความ

เข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัว

อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามา

ซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ  

 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 – 2568 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อมุ่งสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย โดย

วิทยาลัยการศึกษาได้มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 

เดือน มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น

รอ้ยละ 29.88 มีผลความกา้วหน้าของตัวชีว้ัด รอ้ยละ 100.00  อ้างอิงจากระบบ e-Budget  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ของ วทิยาลัยการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                   (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของ วทิยาลัยการศกึษา  
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

1.1 การผลิตบัณฑิต                              

  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 

Non- Degree Program 

 3 หลกัสูตร 

1.การประยุกตก์ารจัดกระบวนการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค Active Learning ส าหรับครู

ระดับประถมศึกษา 

2.การประยุกตก์ารจัดกระบวนการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค Active Learning  ส าหรับครู

ระดับมัธยมศกึษา 

3.การออกแบบการวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ  

2. หลักสูตรทันสมัยตรงกับความ

ตอ้งการพัฒนาครูสังกัด สพฐ. 

หรือผู้ท่ีสนใจ            

3. สามารถสร้างรายได้จากการ

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจาก

ครูสังกัด สพฐ. หรือผู้ท่ีสนใจ  

60,000   60,000 

รายวชิาท่ีจัดการเรียนการ

สอนออนไลน ์ 

 5 รายวชิา 

1. 161431 วิทยาการจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย   
2. 161432 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
3. 161439 วิทยาการจัดการเรียนรู้

ภาษาจีน    

4. 161433 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม

ศกึษา 

ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียน

การสอนออนไลนผ์ู้เรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในเร่ืองรูปแบบการ

สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้

ได้ตลอดจน มีทักษะการสร้าง

ความคุ้นเคย เร้าความสนใจ 

ทักษะการอธิบาย สรุป การใช้

ค าถาม และ  การบูรณาการ

กิจกรรมโดยการใชส้ื่อและ

 50,000 50,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

5. 161435 วิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี  เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการจัดการ

เรียนการสอน สามารถวัดผลการ

เรียนรู้ได้ และได้ลงมอืปฏบัิตกิาร

สอนจรงิ 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอน  

 7 โครงการ 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้และ

ความสามารถการผลิตสื่อการสอน

วทิยาศาสตร์ ตามแนวทางการเรียนรู้

สตมีศึกษา ส าหรับนสิิตวชิาชีพคร ู

2.รูปแบบการสอนเพื่อชีวิตวถิีใหม่เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับ

นสิิตสังกัดวทิยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

3.การวจิัยการพัฒนาหลักสูตรตอ่เนื่อง

เชื่อมโยงการศกึษาขั้นพื้นฐานกบั

อาชีวศกึษาและอุดมศึกษากับสถานศกึษา

ในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 

4.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค Design Thinking ของนิสิต

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ได้รับ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

2. เพิ่ม / พัฒนาทักษะวิชาชพีครู                    

3. สร้างรายไดใ้ห้แกม่หาวิทยาลยั 

140,000 140,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

5.การพัฒนาทักษะการโค้ชของครูพ่ีเลีย้ง

นสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  

วทิยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

6.การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์วิชา 

161429 ปฏบัิตกิารใช้เครื่องมือเทคโนโลย ี

ส าหรับนสิิต ระดับปริญญาตรี 

7.การพัฒนาการเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรม

การเรียนเสมอืนจรงิเพื่อการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  
นวัตกรรมการเรียนการ

สอนท่ียกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน  

  1 หลักสูตร 

การพัฒนาทักษะการวจิัยในชัน้เรียนของ

ครูพ่ีเลีย้งด้วยกระบวนการ PLC ใน

โรงเรียนเครอืขา่ยฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู วทิยาลัยการศึกษา ม.พะเยา 

1. นสิิต ครูพี่เลีย้ง นสิิต ครูพี่เลีย้ง

ในโรงเรียนเครอืขา่ยฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีครู วิทยาลัย

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยามี

ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียนอันจะ

น าไปสู่การพัฒนางานในหน้าท่ีของ

ตนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งน าไปใชใ้น

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

ศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนใชใ้น

การแนะน านิสติครูฝกึสอนในการ

ท าวิจัยในช้ันเรียน 

2. ชุมชน โรงเรียนเครอืขา่ยฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีครู วิทยาลัย

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาได้

20,000   20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

แนวปฏบัิตใินการส่งเสริมการท า

วจิัยในชัน้เรียนให้กับคร ู 

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม 

EdPEx / TQA  

 บุคลากรท่ีผ่านการอบรม จ านวน 3 ทา่น  พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่

ความเป็นเลิศ 

    

1.2 คุณภาพนสิิต                        -      

  นวัตกรรมดา้นการ

พัฒนาอัตลักษณน์สิิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  

     

  

ด้านสุนทรียภาพ  โครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครู 

(กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาและ/หรือ

กิจกรรมจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญ

ประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคม)  

-มฐีานการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

-นสิิตมอีัตลักษณน์สิิตท่ีพึง

ประสงค์ 

40,000 40,000 ด้านบุคลิกภาพ  

ด้านสุขภาพ 

นวัตกรรมในการดูแล

สุขภาพจิตของนิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา (Best 

Practice) 

 ศูนยใ์ห้ค าปรึกษา และมีระบบกลไกใน

การดูแลให้ค าปรึกษาแก่นสิิตท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิต 

นสิิตมคีุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี 

โดยมีการประเมินผลจากการจดั

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนสิติ

วทิยาลัยการศึกษา 

30,000 30,000 

นสิิตได้รับบริการและ

สวัสดกิารเพื่ออยูแ่ละเรียน

อย่างมคีวามสุข : UP 

Wellness and Happiness 

Festival 

การพัฒนาพื้นท่ีส าหรับนสิิต กิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย 

  

2. วจิัย        



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

  

จ านวนผลงานการตพีมิพใ์น

วารสารนานาชาตติอ่ปี 
15 ผลงาน 

1. อาจารย์มีผลงานวจิัยท่ีมี

คุณภาพ  

2. มหาวิทยาลัยมกีารจัดอันดับท่ีดี

ขึน้                    

3. อาจารย์มีคุณสมบัตติรงตาม

เกณฑ์ของ สกอ.     

150,000  

 

 

 

 150,000 

3. บริการวิชาการ            

  1. รางวัลสนับสนุนศูนยก์าร

เรียนรู้ 

 -  -  -  - 

2. การบริการวิชาการเพื่อ

สร้างรายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย (Academic 

Service) (Profit) 

 -  - -   - 

3. ผลิตภัณฑเ์ชงิพาณิชย์

จากงานวจิัยสู่ 

Commercialized Product 

(พัฒนา UP Product และ

วางตลาด) 

 -  -  -  - 

4 การบริการวิชาการเพื่อ

สร้างชุมชนนวัตกรรม 

(Non-Profit) 

 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน เพื่อการ

พัฒนาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม 

สร้างและพัฒนาองคค์วามรู้ใหมใ่น

ชุมชน 

 210,000 210,000 

4. ท านุบ ารุง                        -      



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

  Cultural Mapping / Cultural 

Space ค้นหา รวบรวม 

สร้างคุณค่า 

 -เส้นทางการเรียนรู้ของชุมชน การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม 

    

-หลักสูตรท้องถิ่น การน าไปสอนในโรงเรียนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

 Cultural Innovation  โครงการความร่วมมอืระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน ในดา้นการอนุรักษ์

ศลิปะและวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านโซ้ 

ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา 

สร้างปัญญาและความเข้มแข็งของ

ชุมชน มีการสง่เสริมให้นิสติ 

คณาจารย์ และบุคลากรด าเนิน

กิจกรรมหรือโครงการอันเป็นการ

เล็งเห็นถึงคุณค่าทางปัญญา 

ศลิปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น  

 50,000  50,000 

UP Thainess   ศูนยว์จิัยและนวัตกรรมดา้นศลิปและ

วัฒนธรรม ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอก

ค าใต ้จังหวัดพะเยา 

1. มผีลิตภัณฑท่ี์ได้กับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

2. กลุ่มประกอบการทาง

วัฒนธรรม  

3. การอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรม (ผ้า

ทอไทลื้อ) 

    

6. การบริหาร                        -      



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

Green Office จ านวนหนว่ยงานท่ีผ่านการ

ประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมรับการ

ประเมิน  

ระดับเหรียญเงิน 1. วิทยาลัยการศึกษาเป็น

ส านักงานท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม (Green Office)  

2. ได้สร้างจิตส านึกในการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และมี

ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 

3. ได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีสว่น

ร่วมในการอนุรักษพ์ลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4. มีการรณรงค์การจัดซือ้จดัจา้ง

ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม และลด

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  

5. มีการเผยแพร่นโยบายการ

อนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม

ให้กับบุคคลภายในและภายนอก

องคก์ร 

 100,000  100,000 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 256 3 – 

กันยายน 2564) 

 

ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

วทิยาลัยการศึกษา  
44 3,092,470.00 1,409,977.50 1,815,427.00 29.88 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วทิยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

 ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการ 10 435,066.00 167,438.00 27.445 400,562.00 100 100 

ด้านคุณภาพนิสติ 4 492952 321747.5 49.7925 171205 100 100 

ด้านวิจยั 5 396,000.00 283,300.00 32.3 112,700.00 100 100 

บรกิารวชิาการ 3 1,606,156.00 574,507.00 25.1 1,031,649.00 100 100 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 75000 50000 67 25000 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 0       

ด้านบรหิารจัดการ 21 87,296.00 12,985.00 29.88 74,311.00 100 100 

รวม 44 3,092,470.00 1,409,977.50 29.88 1,815,427.00 100 100 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการกิจกรรมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 28,566.00 22000 77   100 100 

2 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร (AUN QA) 45,000.00 0 0 45000 80 100 

3 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศกึษา 

ของคุรุสภา (หลักสูตร 63) 40,000.00 

0 0 40000 100 100 

4 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีการบริหารการศึกษา 42000 7560 18 34440 80 100 

5 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
12000 0 0 12000 80 100 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานในศตวรรษท่ี 

21 
90000 0 0 90000 100 100 

7 โครงการพัฒนาวิชาการนิสติระดับบัณฑิตศกึษา 92000 86848 94.4 5152 66.64 100 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 60000 51030 85.05 8970 85.05 100 

9 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 15500 0 0 155000 80 100 

10 โครงการสัมมนาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองระดับปริญญา

โท 
10000 0 0 10000 80 

100 

 รวม 435,066.00 167,438.00 27.445 400,562.00 100 100 



ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสติ)  วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการกจิกรรมสโมสรนสิิต 155,000.00 76,687.50 49.48 78313 100 100 

2 โครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตร

การศึกษาบณัฑิต 210,000.00 149,100.00 
71 60900 100 100 

3 โครงการพัฒนานสิิตตามอัตลกัษณ์นสิิตมหาวทิยาลัย

พะเยา 
121952 95960 78.69 25992 100 

100 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสติบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
6000 0 0 6000 100 

100 

 รวม 492,952.00 321,747.50 49.7925 171,205.00 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนานักวจิัยสูก่ารตพีมิพ์ 50,000.00 43500 87 6500 100 100 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการวจิัย 40,000.00 29800 74.5 10200 100 100 

3 โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยวิทยาลัยการศึกษา 280,000.00 210000 0 70000 100 100 

4 โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 20000 0 0 20000 100 100 

5 
โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษยแ์ละการจัด

ท าการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
6000 0 0 6000 100 100 

 รวม 396,000.00 283,300.00 32.3 112,700.00 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

         วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 

โครงการการก าหนดแนวทางการติดตามความส าเร็จ 1 

คณะ 1 ชุมชน นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น วทิยาลัยการศกึษาร่วมกับโรงเรียนง า

เมอืงวิทยาคม 30,000.00 

0 0 30000 100 100 

2 

โครงการนเิทศนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ภาค

การศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2563 และภาคการการศึกษา

ตน้ ปกีารศึกษา 2564 1,198,000.00 

422723 35.29 775277 100 100 

3 
โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครูในสถานศึกษา 

(ฝึกสอน) 378,156.00 
151784 40 226372 100 100 

 รวม 1,606,156.00 574,507.00 25.10 1,031,649.00 100 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

         วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 75000 50000 67 25000 100 100 

 รวม 75000 50000 67 25000 100 100 

 

 

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

 วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

 ไมม่ ี       

 รวม       

 

 

 

 



ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     วิทยาลัยการศึกษา ในรอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 
โครงการจดัท าคู่มอืปฏิบัตงิานและมาตรฐานขัน้ตอน

การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

8500 8500 100 0 100 100 

2 
โครงการจดัท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัยการศกึษา 
15000 8750 58.33 6250 100 100 

3 
โครงการเตรียมความพร้อมรบัการประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษา (AUN QA & EdPEx) 
20000 0 0 20000 100 100 

4 โครงการประเมินคณุภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ EdPEx 45000 0 0 45000 100 100 

5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนว์ิทยาลัยการศกึษาน่าอยู่ 500000 499000 99.98 10000 100 100 

6 โครงการปรับแผนกลยุทธ์วทิยาลัยการศกึษา 40000 20000 50 20000 100 100 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรเขา้สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 60000 0 0 60000 100 100 

8 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน วทิยาลัยการศกึษา 
100,000.00 0 0 100000 100 100 

9 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของบุคลากร

วิทยาลัยการศึกษา 
40,000.00 0 0 40000 100 100 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 340,000.00 91768.8 26.99 248232 100 100 

11 
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในองค์กรด้าน

วิชาการ 
1,755,000.00 0 0 1755000 100 100 



ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

12 
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อการท างานอย่าง

มคีวามสุขสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
523,464.00 0 0 523,464.00 100 100 

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา 
10,000.00 5500 55.5 4500 100 100 

14 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัตงิานของบุคลากร

สายสนับสนนุ วิทยาลัยการศกึษา 
50,000.00 8800 17.6 41200 100 100 

15 
โครงการวิทยาลัยการศกึษารกัษ์โลก รักษส์ิ่งแวดล้อม 

(SE Green & Clean) 
100000 52900 52.9 47100 100 100 

16 โครงการสรา้งขวัญและเสริมแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 10500 7500 71.43 3000 100 100 

17 
โครงการสรา้งความตระหนักในการปฏิบัตงิานอยา่งมี

คุณธรรมและความโปร่งใส 
18000 18000 100 0 100 100 

18 
โครงการสรา้งเครือข่ายทางวชิาการทั้งในและหรือ

ต่างประเทศ 
100000 0 0 100000 100 100 

19 
โครงการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการ

ปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 
14485 12985 89.64 1500 100 100 

20 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตงิานและศึกษาดูงานดา้น

ประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
64311 0 0 64311 100 100 

21 
โครงการอบรมแนวทางความก้าวหน้าต าแหน่งงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
8500 0 0 8500 100 100 

 รวม 87,296.00 12,985.00 29.88 74,311.00 100 100.00 

 



 

ส่วนที่ 4 

การประเมินความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

ดังนี้ 

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

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแตร่ะดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วน

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

2) จัดตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

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

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

( Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  



2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

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

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้ก าหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึก าหนดให้มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและส านัก

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

                     3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 



6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่ เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม , เมษายน,

กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการด าเนนิงานบูรณาการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุ น 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการที่ส าคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมนิคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

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

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 



 

 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หนว่ยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการตา่งๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 


