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คำนำ  

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบ 

ผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ  

ซึ่งผลการดำเนนิงานในภาพรวมพบว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  

 กองบริหารงานวิจัย หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  

การดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

กองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เมษายน 2566 
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สารบัญ 

 

คำนำ   หน้า 

สารบัญ  

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด (KPI)  

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

2. การวัด การวเิคราะห์ และพัฒนา 

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง   

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

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง 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 และนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้อง

กับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.  2562 หมวด 3 ประเภท

และกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รวมทั้ง 

ได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

วาระพิเศษ ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวดว้ย  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี ้ได้จัดทำขึน้เพื่อให้มกีารเชื่อมโยงกับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตอบสนองนโยบายการบริหารประเทศ

และขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ต ำแหน่ง 

ทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  

ของคณะ/หน่วยงาน การตดิตาม ประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุงพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรอื EdPEx  
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รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)  

แผนปฏบิัติการกองบริหารงานวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
จำนวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน ผลการใช้จ่ายจริง คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

(ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

- - - - - - - 

2. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

(ด้านคุณภาพนิสิต) 

- - - - - - - 

3. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

5 1,620,000 500,000 1,120,000 30.86 100 20 

4. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน                                                                              

1 500,000 ยังไม่ได้ดำเนนิการ 500,000  - 100  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

5. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ    

- - - - - - - 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

1 140,000 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 140,000  - 100  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ดำเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและชุมชน 

1 664104086 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 100 100 500,000  500,000  ก.ค.65-ม.ค.66  SDG 2,4,9,12,17  กองบริหารงานวจิัย  

2 664104087 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา 100 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
150,000  

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
ม.ีค.-ม.ิย.66  SDG 2,4,9,12,17 กองบริหารงานวจิัย  

3 664104089 โครงการสนับสนุนและพัฒนาดา้นการวจิัย (RDM) 100 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
150,000  

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
ม.ิย-ส.ค.66  SDG 2,4,9,12,17 กองบริหารงานวจิัย  

4 664104090 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 100 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
120,000 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
ต.ค.65-ก.ย.66  SDG 2,4,9,12,17 กองบริหารงานวจิัย  

5

  

 664102133 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์จากงานวจิัย  

(UP Product)  
100 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
700,000  

 ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
ต.ค.65-ก.ย.66  SDG 2,4,9,12,17 กองบริหารงานวจิัย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การบริการวิชาการดว้ยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

1 664102133 โครงการประกวด Learning space (Non-Profit) 100  
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ  
500,000  

 ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
 ม.ิย.-ก.ค.66  SDG 4,9,17  กองบริหารงานวจิัย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

1 664102055 โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานวจิัย 100 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
140,000 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
ม.ิย.-ก.ค. 66  SDG 2,4,9,12,17   กองบริหารงานวจิัย  
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ส่วนที่ 3 
การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา 

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

 

3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)          

 

 การวัดผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ได้เลือกใช้วิธีการประเมินผลการดำเนินงานและวัดผลเชิงดุลภาพ การประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการประเมินตรวจสอบโดยใช้ตัวแบบการประเมินองค์กร 

(Performance Appraisal Systems) มีมิติการประเมินที่หลากหลาย (Multi-Dimension) และให้ความสำคัญ

กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บนพืน้ฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx การวัดผลการดำเนินงาน

เชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วยการวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และมีการกำหนดตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สมเหตุสมผลและ

นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การวัดผลเชิงดุุลยภาพ (Balanced Scorecard; BSC) เป็นเครื่องมือการวัดผลโดยใช้พันธกิจและกล

ยุทธ์ขององค์กรไปเป็นชุดของกรวัดผลการดำเนินงาน โดย BSC จะช่วยกำหนดกรอบของระบบการวัดและ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายมิติ สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขและสะท้อนผลการดำเนินงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลูกค้าและผู้รับบริการ (External Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal 

Process Perspective) ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective) และด้านการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspective) (Kaplan and Norton,1996)
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3.1.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา   

การวัดผลเชิงดุุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่การวัดผลอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการในการสร้างระบบการวัดผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
กระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

                  

                

                         

                       

                    

                        

                    

                    

 Strategy Map)

                     

                    

                 /

                     

                  

                   

      

                    

(Action Plan)         

             

            

PESTEL Analysis,

Five Forces Model

                    

      

      

          

       

                 

           

       

       

                  

                                 

                                     

                                      

             

                                    

                                  

                                         

                   

                            

                                    

               /                     

                            

                              

                           

                        

                            

             

                

               

                      

Improvement Plan

Industry Attractiveness

McKinsey   s Framework

GE McKinsey Matrix

PERFORMANCE 
MEASURES
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  3.1.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสรา้งกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมิน  

ที่ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดั บหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 3.1.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 3.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 
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3.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 3.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

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

                     3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 
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  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

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

กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนนิงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื ่น  ๆ ตามคำขอของ 

แหล่งทุนและรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน)
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แผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ขอความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย   

                    

2. ขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

                    

3. สื่อสารถ่ายทอด  

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด และวธิีการวัด 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ไปสู่การปฏิบัติของคณะ

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

4. ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565  

                    

5. ติดตามประเมินผล

การดำเนินงาน 

                    

6. รายงานผลการ

ดำเนนิงานไตรมาสที่ 1-

4 และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผ่านระบบ

สารสนเทศ) 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. รายงานผลการ

ดำเนนิงาน และผลการ

ปรับปรุงพัฒนา รอบ 6 

เดือน และ  

12 เดือน  ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย 
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3.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  3.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื ้นฐานของมหาวิทยาลัย 

แห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

อย่างมีประสทิธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 3.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นบุคลากร ทั ้งด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 


