
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัด (KPI) 
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คำนำ 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่

กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มี

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนนิงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ของพืน้ที่ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หวังเป ็นอย่างยิ ่ งว่า รายงาน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ใน

การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและ

หน่วยงาน ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น   

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2568 น้ีได้จัดทำขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 

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

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  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

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยยุทธศาสตร์หลัก 6 ดา้น ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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1. รายงานความก้าวหน้าตวัชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกจิหลักที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ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

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพ่ือดำรงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัว

อยู่ในสังคมที ่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู ่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพ่ือ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่ส่ิงที่ดี อันจะนำมา

ซึ่งช่ือเสยีง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาต ิและนานาชาติ  

 จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 – 2568 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพ่ือมุ่งสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย โดย

คณะได้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 

82.69 มีผลความก้าวหนา้ของตัวช้ีวัด ร้อยละ 72.26  อ้างอิงจากระบบ e-Budget  
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รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ  

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

ของคณบดี 
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ตารางที่ 1  รายงานความกา้วหน้าการดำเนนิงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   

                   (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี   

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ ที่

ใช้ไป 

1.1 การผลิตบัณฑิต      
 

  

  จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program - - - - 

รายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์  รายวชิาแสงในงาน

สถาปัตยกรรมภายใน 

ในรูปแบบ LMS 

1 รายวชิาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

10000 10000 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  นวัตกรรมการเรียน

การสอนด้าน

สถาปัตยกรรมภายใน

และดนตรีนาฏศลิป์ 

 2 นวัตกรรมการสอน 60000 40000 

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน  

นวัตกรรมการเรียน

การสอนด้าน

สถาปัตยกรรมและ

ศลิปกรรม 

6 ชุมชนได้รับการ

ยกระดับ 

120000 12000 

รางวัลนสิิตผู้ประกอบการ  - - - - 

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม EdPEx / TQA  ผู้ท่ีผ่านการอบรม 3 

คน 

ได้รับการอบรม EdPEx 

/ TQA 

81000 81000 

การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจทัิล   - - - - 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ ที่

ใช้ไป 

1.2 คุณภาพนิสติ                        -      

  นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวทิยาลัย

พะเยา 

 

นิสติคณะฯ มี

นวัตกรรมด้านการ

พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 

ด้านสุนทรียภาพและ

สุขภาพ  

60,000 60,000 

ด้านสุนทรียภาพ โครงการส ่ ง เสร ิ ม

ผ ู ้ประกอบการด้าน

สถาปัตยกรรมและ

ศลิปกรรม 

ด้านบุคลิกภาพ  
 

ด้านสุขภาพ 
 

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสติมหาวทิยาลัย

พะเยา (Best Practice) 

โครงการศิลปะบำบัด

โรคซึมเศร้า 

นิสติได้รับบริการและสวัสดกิารเพื่ออยู่และเรียนอย่างมี

ความสุข : UP Wellness and Happiness Festival 

 

  

2. วจิัย  
  

  

  
จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี 5 

ตีพิมพ์บทความระดับ

นานาชาติ 
75,000  75,000 

3. บริการวชิาการ            

  1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้   รางวัลระดับโล่ห์เงิน   1 ศูนย์ การเรียนรู้ 

เงินรางวัล 10,000 

บาท 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ ที่

ใช้ไป 

2. การบริการวชิาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย (Academic Service) (Profit) - - - - 

3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณชิย์จากงานวิจัยสู่ Commercialized 

Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด) - - - - 

4 การบริการวชิาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 
- - - - 

4. ทำนุบำรุง                        -      

  Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม 

สร้างคุณค่า - - - - 

 Cultural Innovation  การนำเสนอผลงาน

ในระดับ ภูมิภาค และ

ระดับนานาชาติ  10 

ชิน้งาน 

การบูรณาการ 

การจัดการเรียนการ

สอน และผลงานท่ี

ได้รับ 

การจดลิขสิทธิ์  

90,000 90,000 

UP Thainess   กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมและสร้างอัต

ลักษณ์ล้านนา 

 ท่าฟ้อน ท่ีนสิิต ม.

พะเยาสามารถนำไปใช้

ในการ ฟ้อนรำเพื่อสื่อ

ถึงอัตลักษณ์

มหาวทิยาลัยพะเยา

   

30,000 30,000 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ ที่

ใช้ไป 

5. ความเป็นสากล                             

  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ

นานาชาติและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ

วจิัย บริการวชิาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานา

ประเทศ 

- - - - 

6. การบริหาร                             

Green Office จำนวนหน่วยงานท่ีผ่านการประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมรับการประเมิน  

คณะฯเข้าร่วม

โครงการตรวจ

ประเมินโครงการ

ส่งเสริมสำนักงานสี

เขียว(Green Office) 

ผลการตรวจประเมิน

คณะฯได้ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

สำนักงานสีเขียว

(Green Office) ระดับ 

ดี (ทองแดง) 

46,000 43,700 

บุคลากร การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) 

มีการประชาสัมพันธ์

และสร้างความเข้าใจ

ในการทำงานและมี

การรรายงานผลการ

ทำงานในทุกภาคส่วน

ผ่านการประชุม

คณะกรรมการ 

ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร ได้ค่าระดับ

การประเมินมากกว่า

ร้อยละ 80 

- - 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564) 

 

ชื่อหน่วยงาน 
จำนวน

โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 30 1,650,340.00 1,403,770.00 246,570.00 82.69 100 72.26 
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ตารางที ่  2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน   

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน

โครงการ 

 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

ด้านวิชาการ 6 393,400.00 384,300.00 99.36 9,100.00 100 55.89 

ด้านคุณภาพนิสติ 2 135,000.00 105,000.00 77.78 30,000.00 100 7.14 

ด้านวิจัย 7 360,000.00 354,780.00 99.51 5,220.00 100 100 

บริการวชิาการ 4 57,000.00 57,000.00 100.00 00.00 100 100 

ด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 3 90,000.00 90,000.00 100.00 00.00 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 1 135,000.00 3,990.00 2.96 131,010.00 100 75 

ด้านบริหารจัดการ 7 479,940.00 408,700.00 99.28 71,240.00 100 67.85 

รวม 30 1,650,340.00 1,403,770.00 82.69 246,570.00 100 72.26 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการฝึกงานบริษัทจำลอง 43,400.00    43,400.00 100.00   00.00 100 25 

2 โครงการทัศนศึกษาในและนอกประเทศ    239,000.00    229,900.00 96.19   9,100.00 100 25 

3 โครงการนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานทางด้านวิทยานิพนธ์

และศลิปนิพนธ์ 

   25,000.00      25,000.00 100.00 00.00 100 31.25 

4 โครงการอบรมการสร้างสมรรถนะของบุคคลากรตาม UP 

PSF 

   10,000.00     10,000.00 100.00   00.00 100 83.33 

5 โครงการประกันคุณภาพการศกึษา     36,000.00     36,000.00 100.00 00.00 100 100 

6 โครงการการบูรณาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจริงของชุมชน และมี

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

40,000.00     40,000.00 100.00 00.00 100 70.81 

 รวม 393,400.00 384,300.00 99.36 9,100.00 100 55.89 
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ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสิต)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพนิสติ 105,000.00 105,000.00 100.00 00.00 100 7.14 

2 โครงการทุนการศกึษาเพื่อนิสติ ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 105,000.00 
 

105,000.00 100 00.00 100 7.14 

 

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 255,000.00 250,000.00 98.03 5,000.00 100 100 

2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์และ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

15,000.00 14,780.00 98.53 220.00 100 100 

3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนา้ใหม่ 40,000.00 40,000.00 100.00 00.00 100 100 

4 โครงการจัดเก็บผลงานในลักษณะอ่ืน(ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

ความชำนาญเฉพาะทาง รางวัลและเกียรติบัตร 

20,000.00 20,000.00 100.00 00.00 100 100 

5 โครงการพี่เลีย้งบทความวจิัยภาษาไทย 15,000.00 15,000.00 100.00 00.00 100 100 

6 โครงการอบรมการเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมนักวิจัยและการ

สร้างแผนงานวิจัยรายปี 

5,000.00 5,000.00 100.00 00.00 100 100 

7 โครงการสนับสนุนการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวจิัย 10,000.00 10,000.00 100.00 00.00 100 100 

 รวม 360,000.00 354,780.00 99.51 5,220.00 100 100 
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ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา 5,000.00 5,000.00 100.00 00.00 100 100 

2 โครงการบริการวชิาการ การนำเสนอในรูปแบบออนไลน์   30,000.00   30,000.00 100.00 00.00 100 100 

3 โครงการบริการวชิาการวชิาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์สู่สากล 

7,000.00 7,000.00 100.00 00.00 100 100 

4 โครงการผลักดันการขอทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการผลิต

ต้นแบบ  Signature Product 

15,000.00 15,000.00 100.00 00.00 100 100 

 รวม 57,000.00 57,000.00 100.00 00.00 100 100 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 50,000.00 50,000.00 100.00   00.00 99.96 99.96 

2 โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมพืน้ถิ่นใน

จังหวัดพะเยา 

30,000.00 30,000.00 100.00 00.00 99.99 99.99 

3 โครงการทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ 

10,000.00 10,000.00 100.00 00.00 100 100 

 รวม 90,000.00 90,000.00 100.00 00.00 100 100 
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ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการประกวดผลงานของนิสติเวทีระดับประเทศและ

นานาชาติ 

135,000.00 3,990.00 2.96 131,010.00 100 75 

 รวม 135,000.00 3,990.00 2.96 131,010.00 100 75 

 

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

198,940.00 130,000.00 100.00 68,940.00 100 50 

2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2564 

36,000.00 36,000.00 100.00 00.00 100 25 

3 โครงการส่งเสรมิสำนักงานสีเขียว (Green office)  46,000.00  43,700.00 95.00 2,300.00 100 25 

4 โครงการสร้างสรรค์วัสดุรีไซเคิลเเละวัสดุเหลอืใช้ 20,000.00 20,000.00 100.00 00.00 100 100 

5 โครงการศกึษาแนวทางการปรับปรุงพืน้ท่ีโดยรอบอาคาร

ปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

99,000.00 99,000.00 100.00 00.00 100 100 

6 โครงการพัฒนาและจัดทำเว็ปไซต์ 50,000.00 50,000.00 100.00 00.00 100 100 

7 โครงการประชาสัมพันธ์คณะ 30,000.00 30,000.00 100.00 00.00 100 75 

 รวม 479,940.00 408,700.00 99.28 71,240.00 100 67.85 



15 
 

 

ส่วนที่ 4 

การประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรบัปรงุพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก 

ดังน้ี 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วน

งานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั ้งคณะทำงาน เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ข ับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

องค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 
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4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนนิงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ตามวิธกีารและขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จึงกำหนดให้มกีารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

                    3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                    4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

 5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื ้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดอืน) 

 6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 
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6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ ่มจังหวัด และจังหวัดที ่เกี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน,

กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 คร้ัง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนนิงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครัง้ (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครัง้ รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่ง

ทุนและรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

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

กระบวนการจัดการความรู ้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนนิงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกจิดา้นการเรียนการสอน  

การวิจัย การบรกิารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นบุคลากร ทั ้งด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร สมรรถนะ และสวัสดกิารต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

 

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

 

 


