
บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน  วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  โทร.  3013 

ที่ อว 7337/ 0377                             วันที่ 12 เมษายน  2565 

เรื่อง  ขอส่งรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ของคณบดี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

  ตามบันทึกข้อความท่ี อว 7310/ว0664 ลงวันท่ี 11 เมษายน  2565  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าตาม
ตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) ของคณบดี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กรุณาแจ้งให้วิทยาเขต
เชียงราย จัดท ารายงานความก้าวหน้าตามตัวช้ีวัดฯ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

  วิทยาเขตเชียงราย ได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าตาม
ตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                                                                      
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 

                                                         ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย                                                               
                            มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ 

หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี 12 เมษายน 2565 
 

ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) รายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  

ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตาม

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  

 วิทยาเขตเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

เร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   

 

วิทยาเขตเชียงราย  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 12 เมษายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

1. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ของ

คณบดี 

2. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 

เดอืน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

3. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

น้ีได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเร่ือง 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 และนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคลอ้ง

กับการจัดกลุม่สถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 3 ประเภทและ

กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุม่สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 รวมทั้งไดม้ีการ

น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็น

แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวดว้ย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx  

และ วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการท างานของหน่วยงาน 

อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามขั้นตอน ได้แก่ การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัตขิองคณะ/หน่วยงาน 

รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยยุทธศาสตร์หลัก 5 ดา้น ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือความ

เข้มแข็งของชุมชน     

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ                                                                                                     

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภิบาล  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) 

ของผู้อ านวยการ วทิยาเขตเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเร่งด่วนของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ (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

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัว

อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ ฐาน

นวัตกรรม เพ่ือการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพ่ือ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแตส่ิ่งที่ด ีอันจะน ามา

ซึ่งช่ือเสยีง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาต ิและนานาชาติ  

 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2565 – 2569 ได้มกีารก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้าง

ปัญญาเพ่ือนวัตกรรมชุมชนสูส่ากล”  ของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตารางที่ 1  รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศกัยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
Super KPI 1.1 การพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาแนวใหม่ (Curriculum 
redesign) 

1. เป็นหลักสูตรที่เกิดการพัฒนาข้ึนใหม่ หรือปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิมที่มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-based) 

      

2. มีคุณสมบัติ เข้ากับอย่างใด อย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
2.1 หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ มุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพ้ืนที่ 
2.2 หลักสูตรสหกิจศึกษา (CWIE) 
2.3 หลักสูตรตามแนวทาง Higher education sandbox 

      

3. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ้ืนที่ชุมชน หรือหน่วยงาน 
โดยมีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นทางการ (MOU) 

      

4. การบริหารจัดการหลักสูตร อาจพิจารณารูปแบบเป็น 
4.1 การบูรณาการการเรียนและการท างานแบบคู่ขนาน 
4.2 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็นโมดูล (Modular design) 

      

5. เป้าหมาย บัณฑิตจบแล้วมีงานท าทันที 100%       
Super KPI 1.2 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน 

1. การด าเนินการโดยใช้ model หรือ Learning activity ที่มี
การบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

      

2. เป้าหมาย       



ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
2.1 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา hard skill (วิชาเฉพาะของหลักสูตร) 
และ soft skill (Community skill / 5C+) เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ 
Community change agent 

      

2.2 ชุมชน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน       
Super KPI 1.3 นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. เกิดการคิดค้น และพัฒนาโมเดล หรือรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ (How to learn) 

      

2. ต่อยอดสู่งานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และขยาย
ผล 

      

Super KPI 1.4 การพัฒนาหลักสูตร
แบบ non-degree 

1. การพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก 
1.1 หลักสูตร Pre-degree 
1.2 หลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill 

      

2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-based)       
3. มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือยกระดับหรือพัฒนาทักษะ หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      

Super KPI 1.5 นวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา (UP Identity) 

กระบวนการด าเนินการ 
1. พัฒนาแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมพัฒนาอัต
ลักษณ์นิสิต 3 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา 

    
  

ผลลัพธ์       
1. เกิดนวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต       
2. นิสิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลยก
ย่องในระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ และมีเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

      



ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต       

Super KPI 1.6 นวัตกรรมส่งเสริม
ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

1. คณะฯ ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิตตาม model ที่ได้
พัฒนาข้ึนมา /มหาวิทยาลัยคัดเลือก Best practice เพ่ือน าไปสู่การ
เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

      

2. มหาวิทยาลัย ด าเนินการสร้าง ระบบ UP Mental Health 
platform เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพและในระดับ
เฉพาะปัจเจกบุคคล (individual approach) 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   
Super KPI 2.1 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ชุมชน 

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน       

Super KPI 2.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ อัน
เน่ืองมาจากผลงานวิจัยที่น าไปขยาย
ผลหรือต่อยอด การใช้ประโยชน์สู่เชิง
พาณิชย์ 

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์       

Super KPI 2.3 จ านวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
เป้าหมาย  ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน 

      

Super KPI 2.4 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอข้อมูล เพ่ือเข้าสู่การจัดอันดับโลก 
เป้าหมาย  THE impact ranking ≤ 20 และ SCIMAGO ranking 
≤ 20 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 



ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
Super KPI 3.1 การพัฒนาศูนย์หรือ
แหล่งการเรียนรู้ ที่ส าคัญของสงัคม
และชุมชนทุกช่วงวัย 

เกิดการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 10 พ้ืนที่       

Super KPI 3.2 ชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา 1 คณะ 1 ชุมชน
นวัตกรรม 

เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 10 พ้ืนที ่       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพือ่ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 
Super KPI 4.1 การพัฒนาองค์ความรู้
ที่ได้จากการบูรณาการพันธกิจด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธ
กิจการเรียนการสอนหรือบริการ
วิชาการ 

เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ หรือผลงานทางวิชาการ 10 องค์ความรู ้       

Super KPI 4.2 ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
สร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถ่ิน 

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนที่ชุมชน จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์/บริการ 

      

Super KPI 4.3 การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรม ไปสู่งานสร้างสรรค์
เชิงพาณิชย์ 

เกิดนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิง
พาณิชย์สูงข้ึน จ านวน 5 นวัตกรรม 

      

Super KPI 4.4 จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

Cultural learning space 10 พ้ืนที่ / ชุมชน       



ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
Super KPI 4.5 จ านวนกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ 6 กิจกรรม       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

Super KPI 5.1 นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี ในการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมการค้นหากระบวนการท างานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพองค์กร     

  

แบ่งเป็นระดับดังน้ี     
1. นวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธกิจและบริการที่ส าคญัของ
หน่วยงาน 

    

2. การคัดเลือกนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นตัวอย่าง
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 

    

3. การส่งเสริมหน่วยงานเข้ารับการประเมิน EdPEx200 และ 
EdPEx 300 

    

Super KPI 5.2 การยกระดับศักยภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร 

1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะและต่อยอดสู่ความก้าวหน้าท่ีสูงข้ึน 
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
1.2 การอบรมพัฒนาการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และการประเมินค่า
งาน 
1.3 การส่งเสริมยกระดับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

-ได้รับทุนวิจัย R2R 1 เรื่อง 
-ด าเนินโครงการอบรม
คู่มือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
-อยู่ระหว่างรอผลสอบ
ภาษาอังกฤษ  

 
 
1  
1  
 
2 

 
 

80 
50 
 

50 

2. การพัฒนาผู้บริหาร ต้ังแต่ระดับประธานหลักสูตร หัวหน้างาน 
ผู้ช่วย/รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ 

    



ตัวชี้วัด Super KPI รายละเอียดการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน 
แผน (ค่าเป้าหมาย ปี 

2565) 
ประมาณผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 
Super KPI 5.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
การจัดอันดับรางวัล 

1. สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานที่จะสมัครเข้าด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

      

ส านักงานสีเขียว (Green office) 
2. สนับสนุนเงินรางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินระดับ
เหรียญรางวัล (ทองแดง เงิน และทอง) ทั้งในส่วนส านักงานใหม่ 
และส านักงานเดิม 

      

Super KPI 5.4 การเข้าร่วมกรจัด
อันดับตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับโลก (UI Green) 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการร่วมกับคณะที่มีความพร้อมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 6 ด้านของ UI Green metric 

      

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

7 657,500  

 

8,604.00 

 

648,896.00 

 

1.31 100 42.56 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 
 

0 0 0 0 0 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิาร

วิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน  

1 10,000 0 10,000 0 100 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือความ

เป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ                                                                             

2 50,000 5,800.00 44,200.00 

 

11.60 100 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ 

โปร่งใส และมธีรรมาภิบาล    

6   101,500  

 

20,180.00 

 

81,320.00 

 

19.88 100 66.67 



 

ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) แบบฟอรม์ที่ส่ง ITA  

ที่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการ

เบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1 654101515 โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 80 0 57,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

2 

654101516 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนสิติหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

80 0 432,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

3 654101517 โครงการอบรม iThesis 80 80 13,600.00 5,554 วทิยาเขตเชียงราย 

4 

654101519 โครงการจัดท าวดิทีัศนป์ระชาสัมพันธ์การรับเขา้ศึกษา

วิทยาเขตเชียงราย 

100 100 3,000.00 1,600.00 วทิยาเขตเชียงราย 

5 

654101520 โครงการให้ค าปรึกษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าดว้ย

ตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

80 0 6,900.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

6 

654101522 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง

ของนสิติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

80 0 120,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

7 

654101521 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง

ของนสิติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

80 0 25,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

 - -      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแขง็ของชุมชน 
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1 654105069 โครงการความร่วมมอืทางวิชาการกับชุมชนหรือสังคม 1 0 10,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

2 654101529 โครงการวิทยาเขตเชียงรายร่วมมือกบัเครือข่าย

วัฒนธรรม 

1 1 20,000.00 0 วทิยาเขตเชียงราย 

3 654101530 โครงการศิลปศึกษา 1 1 30,000.00 5,800 วทิยาเขตเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

1 654101523 วิทยาเขตเชียงรายสเีขยีว 100 0 3,000.00 0.00 วทิยาเขตเชียงราย 

2 654101524 โครงการอบการเขยีนคู่มอืปฏบิัตงิาน 100 100 12,000.00 12,000.00 วทิยาเขตเชียงราย 

3 654101525 โครงการเรียนรู้ร่วมกันดา้นการวางแผนวทิยาเขต

เชียงราย 

100 0 50,000.00 0 วทิยาเขตเชียงราย 

4 654101526 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 100 10,000.00 4,500.00 วทิยาเขตเชียงราย 

5 654101527 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย 1 1 1,500.00 1,480.00 วทิยาเขตเชียงราย 

6 654101528 โครงการพัฒนาเว็บไซต์วทิยาเขตเชียงราย 1 1 5,000.00 2,200.00 วทิยาเขตเชียงราย 
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ส่วนที่ 4 

การประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิาร 

และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 
รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

ดังน้ี 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเป็น

ระยะ ๆ 

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วน

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

2) จัดต้ังคณะท างาน เ พ่ือปฏิบั ติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

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

 

   



  

 4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวช้ีวัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณส าหรับการด าเนิน

โครงการตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ

สง่เสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

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

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ตามวิธกีารและขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้ก าหนดให ้

มีการเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จึงก าหนดให้มกีารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกับตัวชี้วัดของแผน 

  

 



  

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายไดป้ระจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ตามข้อก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและส านัก

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

                    3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                    4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศึกษา) 

 5) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ ส านักงาน

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

5.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อส านัก

งบประมาณ และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดอืน) 

  6) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่

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

  6.2) รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อส านัก

งบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครัง้ (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการด าเนนิงานบูรณาการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 คร้ัง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.5) รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   



6.6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครัง้ รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหลง่

ทุนและรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement System)  

   4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการที่ส าคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

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

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากน้ีในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

      4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย สว่นงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดกิารต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

 

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


