
รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 



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 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชีว้ัด (KPI) นี ้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนนิงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น   

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 
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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

ยุทธศาสตร์การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ  

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

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) และตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย โดย

คณะได้มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิน้ 52 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบกิจา่ยงบประมาณรวมทั้งหมดคดิเป็นร้อยละ 

51.06 มีผลความกา้วหน้าของตัวชีว้ัด รอ้ยละ 100.00  อ้างอิงจากระบบ e-Budget  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ของคณบดี



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

        (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี  

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณ ที่ใชไ้ป 

1.1 การผลิตบัณฑิต        -  

จ านวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program 

รายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์  มกีารจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ จ านวน 1 

รายวชิา 

รายวชิาท้องถิ่นศึกษา 10,000  10,000 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  มนีวัตกรรมการเรียน

การสอน 

1.กระบวนการสร้างนวัต

กรจากการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning

2.เทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับกิจกรรม

กรณศีกึษาในทอ้งถิ่นใน

รายวชิาการจัดการ

เชงิกลยุทธ์กับนโยบาย

ระดับท้องถิ่น

20,000 

20,000 

 20,000 

20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณ ที่ใชไ้ป 

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชน 

มนีวัตกรรมการเรียน

การสอนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชน 

การเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้ดว้ยโอกาสด้วย

นวัตกรรมทางสังคมจาก

การจัดการเรียนรู้ใน

รายวชิาการศึกษาและ

ส่งเสริมศักยภาพ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

20,000  20,000 

รางวัลนสิิตผู้ประกอบการ 

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม EdPEx / TQA 

การพัฒนาศูนยท์ดสอบสมรรถนะดิจทัิล 

1.2 คุณภาพนสิิต        -  

นวัตกรรมดา้นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

1. นสิิตมทัีกษะในการ

ถ่ายทอดความรู้และ

ถ่ายทอดผลการเรียนรู้

แก่นสิิตและสาธารณะได้

2. สามารถเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาศักยภาพนิสติ

ผ่านรูปแบบการเลอืกตัง้

1. นิสติมทัีกษะในการ

ถ่ายทอดความรู้และ

ถ่ายทอดผลการเรียนรู้

แก่นสิิตและสาธารณะได้

2. นิสิตผู้เข้าร่วม

โครงการมคีวามรู้ความ

เข้าใจในรูปแบบการจัด

กิจกรรม และสามารถ

30,000  15,396 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณ ที่ใชไ้ป 

เชงิสร้างสรรค์ ไปตอ่

ยอด 

น าไปประยุกตแ์ละปฎบัิติ

ได ้

ด้านสุนทรียภาพ      

ด้านบุคลิกภาพ       

ด้านสุขภาพ      

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (Best Practice) 

 บุคลากรและผู้น านิสติ

คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีทักษะ

เบือ้งต้นในการให้

ค าปรึกษาด้านการ

ส่งเสริม สุขภาพจิต 

นสิิตคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 

10,625 

 

 

 

 

 

 

นสิิตได้รับบริการและสวัสดกิารเพื่ออยูแ่ละเรียนอยา่ง

มคีวามสุข : UP Wellness and Happiness Festival 

  
   

2. วิจัย        

  

จ านวนผลงานการตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตติอ่ปี  ตีพิมพ์ 5 ผลงาน  
ได้รับการตพีมิพ ์5 

ผลงาน 
75,000  

  

75,000 

 

3. บริการวิชาการ            

  1. รางวัลสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้         



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณ ที่ใชไ้ป 

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย (Academic Service) (Profit) 

        

3. ผลิตภัณฑเ์ชงิพาณิชยจ์ากงานวจิัยสู่ 

Commercialized Product (พัฒนา UP Product และ

วางตลาด) 

        

4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

        

4. ท านุบ ารุง                        -      

  Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม 

สร้างคุณค่า 

        

 Cultural Innovation         

UP Thainess   1. นิสิตมทัีกษะในการ

ถ่ายทอดความรู้และ

ถ่ายทอดผลการเรียนรู้

แก่นสิิตและสาธารณะได ้

2. นิสิตผู้เข้าร่วม

โครงการมคีวามรู้ความ

เข้าใจการท านุบ ารุงสิ

ลปวัมนธรรมในทอ้งถิ่น  

 

1. นิสิตมทัีกษะในการ

ถ่ายทอดความรู้และ

ถ่ายทอดผลการเรียนรู้

แก่นสิิตและสาธารณะได ้

2. สามารถเป็นต้นแบบ

ในการจัดการความรู้ทาง

วัฒนธรรมได้ (โครงการ

พระธาตุ) 

 50,000  32,570 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณ ที่ใชไ้ป 

5. ความเป็นสากล - 

การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นวชิาการกับ

นานาชาติและกจิกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

การวจิัย บริการวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานา

ประเทศ 

6. การบริหาร - 

Green Office จ านวนหนว่ยงานท่ีผ่านการประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมรับการประเมนิ  

เข้าร่วมรับการประเมิน

จากกรมสง่เสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ได้รับรางวัลการประเมิน

ระดับเหรียญทองแดง 

จากกรมสง่เสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

- - 

บุคลากร การพัฒาศักยภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) 

- - - - 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 256 3 – 

กันยายน 2564) 

 

ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 1,167,318.00 

 

596,046.00 

 

581,712.00 

 

51.06 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน  

 (ตุลาคม 2563 –กันยายน 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

 ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการ 10 183,200.00 108,915.00 58.35 85,285.00 100 100 

ด้านคุณภาพนิสติ 24 621,118.00 
 

318,801.00 51.32 302,317.00 100 100 
 

ด้านวิจยั 5 132,000.00 52,890.00 40.06 79,110.00 100 100 

บรกิารวชิาการ 1 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 100 100 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4 36,000.00 26,000.00 72.00 10,00.00 100 100 

ด้านบรหิารจัดการ 8 185,000.00 79,440.00 42.94 105,000.00 100 100 

รวม 52 1,167,318.00 596,046.00 51.06 581,712.00 100 100 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 พัฒนาโครงการความร่วมมอืเครอืขา่ยการผลิตบัณฑิต

(MOU 

20,000.00    0.00 0.00   20,000.00 - - 

2 การปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์    21,200.00  21,200.00 100.00   0.00 100 100 
3 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2563 (AUN QA) 

50,000.00     38,800.00 77.60 11,200.00 100 100 

4 ส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตอ่การพัฒนา

หลักสูตร (Tcas 1-5) 

20,000.00    0.00 0.00   20,000.00 - - 

5 อาจารย์พันธ์ุใหม่ใสใ่จการประเมินตนเอง (AUN QA) ยกเลิก 

6 พัฒนาเส้นทางอาชพีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร รป.บ. 2,000.00     2,000.00 100.00   0.00 100 100 
7 ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20,000.00  20,000.00 100.00   0.00 100 100 
8 เสวนาวิจัยดา้นรัฐศาสตร์ 20,000.00    0.00 0.00   20,000.00 - - 

9 สัมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต        20,000.00  18,140.00 90.70   1,860.00 100 100 
10 พัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)        10,000.00  8,775.00 87.75   1,225.00 100 100 

 รวม 183,200.00 106,915.00 58.35 85,285.00 100 100 



ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

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

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 พริาบขาวเหิรฟา้-สิงหรากู่ค าราม ปท่ีี 4    3,000.00    3,000.00 100.00   0.00 100 100 
2 แรกพบ SPSS (เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนสิิตชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2564) 

30,000.00 18,296.00 60.99 11,704.00 100 100 

3 จ าพราก SPSS (เตรียมความพร้อมนสิิต รหัส 60 สู่โลก

การท างาน) 

21,800.00 21,800.00 100.00 0.00 100 100 

4 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีนักพัฒนา-นักปกครอง-นัก

บริหาร : การอบรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น (SLO) 

30,000.00 27,000.00 90.00 3,000.00 100 100 

5 Get to Know SPSS (Open House) 50,000.00 3,000.00 6.00 47,000.00 100 100 
6 Welcoming SPSS (การรับเข้านสิิตใหม)่ 0.00 0..00 0.00 0.00 - - 
7 ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สูชุ่มชน 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 100 100 
8 ส่งเสริมกิจกรรมนสิิต 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 - - 
9 สานสัมพันธ์พ่ีน้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,000.00 25,000.00 50.00 25,000.00 100 100 
10 พัฒนาศักยภาพผู้น านิสติ 18,000.00 15,425.00 85.69   2,575.00 100 100 

11 ศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นเครือขา่ยศิษยเ์ก่า 10,000.00 10,000.00 100.00 00.00 100 100 

12 SPSS ALUMNI TALK 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 - - 

13 สนับสนุนชมรมนสิิตจิตอาสา 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 - - 

14 เสริมทักษะการเรียนรู้นสิิตในยุค 4.0 9,500.00 9,500.00 100.00 0.00 100 100 



15 อัตลักษณส์ิงห์ 80,000.00 39,962.00 49.95 40,038.00 100 100 

16 เปิดโลกสิงห ์ 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 100 100 

17 รัฐศาสตร์วิชาการ ยกเลิก 

18 ส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานหลกัสูตร รบ. 20,000.00 8,000.00 40.00 12,000.00 100 100 

19 จุลสารนิสติสงิห์กวา๊น   20,000.00    10,000.00 50.00 10,000.00 100 100 

20 ประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา คร้ังท่ี 7 27,500.00 27,500.00 100.00 00.00 100 100 

21 พัฒนาศักยภาพนสิิตสาขาพัฒนาสังคม 33,000.00 24,000.00 72.73 9,000.00 100 100 

22 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนสิิตใหมส่าขาพัฒนาสังคม 10,000.00 0 .00 0.00 10,000.00 - - 

23 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานนสิิต 16,318.00 16,318.00 100.00 0.00 100 100 

24 นอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 - - 

รวม 621,118.00 318,801.00 51.32 302,317.00 100 100 

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในรอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ 

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 ตดิตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้คณะ 10,000.00 9,000.00 90.00 1,000.00 100 100 
2 สัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22,000.00 12,000.00 54.55 10,000.00 100 100 
3 การตพีมิพเ์พื่อการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม

มาตรฐาน กพอ. 

60,000.00 - - 60,000.00 - - 

4 การพัฒนาหนังสือทางวิชาการ 25,000 22,750 91.00 2,250.00 100 100 

5 พัฒนาการจัดการศกึษาในลักษณะอื่น 15,000 9,140 60.93.00 5,860 100 100 

รวม 132,000.00 52,890.00 40.06 79,110.00 100 100 



ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 Signature 10,000.00    10,000.00 100.00   0.00 100 100 

          

 รวม 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 100 100 

 

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 เสวนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ยกเลิก 

2 ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 26,000.00 26,000.00 100.00 0.00 100 100 

3 คุรุปูจา ไหวส้าปารม ี(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 - - 

4 สระเกลา้ด าหัว ป๋าเวณป๋ีีใหม่เมอืง  ยกเลิก 

 รวม 36,000.00 26,000.00 72.22 10,000.00 100 100 

 

 

 

 



ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120,000.00    36,000.00 30.00 84,000.00 100 100 

2 Green SPSS 10,000.00    10,000.00 100.00 0.00 100 100 

3 ตดิตามความก้าวหน้า ITA - - - - 100 100 

4 อบรมให้ความรู้เร่ืองระบบ budget 5,000.00 2,000.00 40.00 3,000 100 100 

5 ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

งบประมาณ 2564 

- - - - 100 100 

6 วเิคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- - - - 100 100 

7 จัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ 2565 SPSS 10,000.00    10,000.00 100.00 0.00 100 100 

8 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ Edpex 40,000.00 21,440.00 53.60 18,560.00 100 100 

 รวม 185,000 79,440 42.94 105,560 100 100 

 

 



 

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

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


