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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  นี ้เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการ

ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-2  จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ

ด าเนนิงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหนว่ยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ล็อคดาวน์

ของรัฐบาล 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้  จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

เมษายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

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

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

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

2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบรหิารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ก าหนดไว้วา่ “มหาวิทยาลัยสรา้งปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และ

สังคม บรหิารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกจิ  

       ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษ

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

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)  

และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติ 

เกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 6 เดือน  

ของรองอธิการบดี มีการเบิกจ่ายงบประมาณคดิเป็นร้อยละ 20.78 ตัวชีว้ัด Super KPI บางรายการโดยเฉพาะด้าน

การจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนิสิต จะท าการเบิกจ่ายเมื่อเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2563 

เป็นต้นไป  

       การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

ของทุกส่วนงาน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 25.30 ผลการรายงานผล

การเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น  ร้อยละ 28.30 ผลรวม

การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด  

คดิเป็นร้อยละ 22.29 ดังรายงานดังต่อไปนี้ 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

         

   จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

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

เร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสรา้งปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์   

7 กลยุทธ์  23 มาตรการ 10 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย  

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

แผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย  1 เป้าประสงค์  

3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชีว้ัด การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน 

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

ด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

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

แผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 โดยมีผลรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ในรอบ 6 เดือน  

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ในรอบ  

        6 เดือน  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธด์้าน ผู้รับผิดชอบ 

1 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

1 ด้านพัฒนานิสติ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 และ 3 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวจิัย 

4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

5 ด้านความเป็นสากลนานาชาต ิ รองอธิการฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

6 ด้านบริหารจัดการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวจิัย 

รองอธิการฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและภูมทัิศน์ 
 

 

ารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จา่ยงบประมาณตามตัวชี้วัดเรง่ด่วน (Super KPI)  

       ในรอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 5,900,000.00  930,615.00  15.77 4,969,385.00  

ด้านพัฒนานสิิต 4,000,000.00  551,480.32  13.79 3,448,519.68  

ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 6,210,000.00  1,211,955.00  19.52 1,520,000.00  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000.00  485,000.00  16.17 2,515,000.00  

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 3,000,000.00  395,290.50  13.18 2,604,709.50  

ด้านบรหิารจัดการ 5,120,000.00  2,367,260.00  46.24 2,752,740.00  

รวม 27,230,000.00  5,941,600.82  20.78 17,810,354.18  
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แผนภูมิภาพที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามตวัชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 6 เดือน 

                            (ตุลาคม 2562 – มนีาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นวิชาการและ
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา

ดา้นพฒันานิสติ ดา้นวิจยัและบริการ
วิชาการ

ดา้นการท านบุ  ารุง
ศิลปวฒันธรรม

ดา้นความเป็นสากล
นานาชาติ

ดา้นบริหารจดัการ

ไดร้บัจดัสรร 5,900,000.00 4,000,000.00 6,210,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 5,120,000.00

เบกิจ่าย 930,615.00 551,480.32 1,211,955.00 485,000.00 395,290.50 2,367,260.00



5 
 

ตารางที่ 3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 

– มีนาคม 2563) ของทุกหน่วยงาน 

 

หนว่ยงาน 
จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ

เบิกจ่ายจริง 

ร้อยละ

ความ 

ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด 

คณะ 974   77,592,903.00   24,938,472.47  28.32 29.94 

ส่วนงานภายใต้

ส านักงานอธิการบดี 
193    25,109,851.79     5,182,017.48  22.29 29.83 

รวม 1,167 102,702,754.79 30,120,489.95 25.30 29.88 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดอืน  

               (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของทุกหน่วยงาน

คณะ สว่นงาน (ภายใตส้  านกังาน)

รอ้ยละการเบกิจ่ายจริง 28.30 22.29

รอ้ยละความกา้วหนา้ 29.94 29.83

28.30

22.29

29.94 29.83
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2. รายงานความก้าวหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ของคณะและส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
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2. รายงานความก้าวหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ของคณะและส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

     ตามที่ คณะและส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของส่วนงาน

ตนเองเรียบร้อยแล้ว จะน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาใช้ในการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน โดยมีรายงานผลการประเมินความส าเร็จ ได้แก่ ผลการรายงานงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง ผลการ

รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 14 ผลการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนของคณะ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ) 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย แผน ผล 

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 88 18,122,500.00 5,999,731.25 33.11 100 44.28 

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 37 7,048,340.00 320,529.50 4.55 59.44 29.44 

3 คณะศิลปศาสตร์ 90 5,840,365.00 5,263,165.00 90.12 18.44 16.95 

4 วิทยาลัยการศกึษา 39 5,640,765.00 4,069,942.00 72.15 42.23 32.34 

5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 47 5,543,010.00 43,000.00 0.78 33.36 5.36 

6 คณะแพทยศาสตร์ 73 5,280,756.00 3,049,225.50 57.74 86.54 70.37 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 22 4,647,000.00 758,525.00 16.32 31.67 10.54 

8 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 130 3,878,978.00 1,449,998.00 37.38 80.96 53.56 

9 คณะวทิยาศาสตร์ 84 3,277,290.00 456,628.00 13.93 56.98 20.19 
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ตารางที่ 14 ผลการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนของคณะ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ตัวชี้วัดรวม (ร้อย

ละ) 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
แผน ผล 

10 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 63 2,789,000.00 5,000.00 0.18 48.65 14 

11 คณะสหเวชศาสตร์ 48 2,105,535.00 45,000.00 2.14 55.73 50.65 

12 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 45 2,054,240.00 1,193,224.50 58.09 87.23 52.14 

13 คณะนติิศาสตร์ 35 1,960,876.00 557,576.00 28.44 21.14 16.15 

14 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ 
37 1,960,602.00 451,584.00 23.03 19.65 9.71 

15 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 1,871,150.00 200,150.00 10.70 41.75 16.57 

16 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 24 1,677,000.00 126,630.00 7.55 23.68 11.36 

17 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 20 1,524,881.00 50,000.00 3.28 7.25 7.25 

18 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 44 1,508,115.00 515,839.72 34.20 86.96 58.78 

19 คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 862,500.00 382,724.00 44.37 44.01 49.29 

  รวม 974 77,592,903.00   24,938,472.47  28.32 49.77 29.94 
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ตารางที่ 15 ผลการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนของส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ) 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
แผน ผล 

1 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ 30 4,834,287.00 461,294.52 9.54 15.57 4.8 

2 กองบริการการศกึษา 23 6,196,000.00 718,966.00 11.60 30.43 25.8 

3 กองกิจการนสิิต 1 2,867,000.00 352,397.00 12.29 55.42 24.33 

4 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศกึษา 
2 2,141,500.00 2,021,534.89 94.40 90.43 90.43 

5 กองการเจ้าหน้าที่ 18 1,535,000.00 107,780.00 7.02 15.83 15 

6 กองกลาง 18 1,206,300.00 30000 2.49 15 5 

7 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 13 1,030,279.79 20,000.00 1.94 39.1 23 

8 กองแผนงาน 6 870,000.00 157,349.50 18.09 42.31 32.69 

9 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
11 774,275.00 768,385.00 99.24 26.12 20.12 

10 กองคลัง 5 600,000.00 17,750.00 2.96 76.23 62.23 

11 วิทยาเขตเชียงราย 16 597,210.00 65,919.00 11.04 10.55 8.41 

12 กองอาคารสถานที่ 4 458,000.00 - 0.00 - - 

13 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 4 395,000.00 - 0.00 - - 
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ตารางที่ 15 ผลการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนของส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ) 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
แผน ผล 

14 
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
4 390,000.00 30,000 7.69 25 25 

15 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 350,000.00 148,946.57 42.56 88.33 50.74 

16 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 17 285,000.00 251,695.00 88.31 53.26 37.78 

17 หนว่ยกฏหมาย 4 220,000.00 - 0.00 - - 

18 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 11 210,000.00 30,000.00 14.29 98.09 22.06 

19 หนว่ยตรวจสอบภายใน 1 150,000.00 - 0.00 - - 

 รวม  193  25,109,851.79  5,182,017.48  22.29  45.44  29.83  

ค่าเฉลี่ยรวมทุกส่วนงาน 1,167 102,702,754.80 30,120,489.95 25.30 47.60 29.88 

 

  การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ของทุกส่วนงาน มีจ านวนโครงการ 

รวมทั้งสิ้น 1,167 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 25.30 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด  

ร้อยละ 29.88 โดยแยกเป็นผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด  

คิดเป็นร้อยละ 28.30 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 29.94 และผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี             

มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 22.29 มีความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดร้อยละ 29.83 
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3. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

3.กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

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

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและ

แผนการด าเนินงาน กับ ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

ดังรูปแสดงผังการประเมินตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) 

เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้  

และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ 

BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมนิผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชงิบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลติ (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย  

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

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

และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

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

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

    พ.ศ. 2563  

3) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา    

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(5) เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

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

วัดระดับความส าเร็จของแผนงานเป็นรอ้ยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 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 มผีลการด าเนนิงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

 ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

……………………………………………


