
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจิกายน 2564 
 



ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

และการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน

ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  

ที่ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางสว่นเพื่อใหส้อดคล้องกันสถานการณ์ของพื้นที่ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผล

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

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน  

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้   

 

คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจกิายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

บทสรุปผูบ้ริหาร 1 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

2 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ   

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

3. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของส่วนงานและหนว่ยงาน 

           รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

4. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุ ทธศาสตร์ ก า รพัฒนามหาวิ ทย าลั ยพะ เ ย า  ประจ าปี งบปร ะม าณ  

พ.ศ. 2564 – 2568 นี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใหส้อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580  

และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก าหนด 

พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร ์6 ด้าน ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” การผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

เพื่อสร้างโอกาส ทางการแข่งขัน  

(2) ยุทธศาสตร์  “NEXT Research & Innovation” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อขับเคลื่อนชุมชน และประเทศชาติ  

(3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการสร้าง

เศรษฐกิจแก่ชุมชน และประเทศ  

(4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท านุบ ารุง

ศลิปะและ วัฒนธรรม  

(5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลมุ่งสู่ความเป็น

นานาชาต ิ 

(6) ยุทธศาสตร ์“NEXT Management” บริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนาคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ 

         

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลัก 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 

20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพ 

ในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถ

ท างานเพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ  

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้าง

จติใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสรา้งแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคม

ประเทศชาติ และนานาชาติ  

 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2568 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้าง

ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย และของคณะ “ โดยคณะได้มีการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน มีจ านวนโครงการ  

รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.31 

มีผลความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด ร้อยละ 100.00  อ้างองิจากระบบ e-Budget  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ของคณบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   

                   (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี   

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

1.1 การผลิตบัณฑิต      370,000 370,000 

  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program 

1. การผลิตสื่อกราฟิกและวิดโีอโดยสมาร์ทโฟน  

เพื่อสง่เสริมการขายและประชาสัมพันธ์ (20,000) 

2. ระบบจัดการเรียนรู้และประเมนิผลแบบอัตโนมัติ  

ส าหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน (20,000) 

3. การสร้างสรรค์สื่อมัลตมิเีดียออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

(20,000) 

1. ผู้เรียนมคีวามรู้ความ

เข้าใจในหลกัสูตรท่ีเรียน 

2. ผู้เรียนสามารถ

ประยุกตห์ลักสูตรท่ีเรียน

น าไปใชใ้นงานท่ีท า 

  

1. มหาวิทยาลัยได้

ส่งเสริมการบริการ

วชิาการกับ

บุคคลภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรท่ีเรียนตลอด

ชวีติ  

 60,000 44,500 

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์  

1. 225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวชิวลเบื้องต้น 

(10,000) 

2. 222312 เว็บเชงิความหมาย (10,000) 

3. 222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (10,000) 

4. 226292 การจ าลองและการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

(10,000) 

5. 221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ (10,000) 

6. 224351 การจ าลองแบบปรากฏการณเ์ชงิพื้นท่ี (10,000) 

7. 224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุม่น้ า  

(10,000) 

1. รายวิชามกีารสอนใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ 

2. มหาวิทยาลัยมรีายวชิา

ในรูปแบบการการสอน

ออนไลน์มากขึ้น 

1. นิสติได้เรียนใน

รายวชิาแบบออนไลน ์

2. นิสิตสามารถเรียน

ในสถานท่ีใดใหนกไ็ด ้ 

 70,000 70,000 



ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการสอนรายวิชาการออกแบบและ

พัฒนาส่วนต่อประสาน ส าหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยพะเยา (20,000) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา 225111 

การโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 

(Structured Programming) ของ  นิ สิ ตสาขาวิ ช าวิทยาก าร

คอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น โดยจัดการเรียนรู้

ออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ และจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไลฟ์

สตรีม (20,000) 

3. ต้นแบบระบบแนะน าการทบทวนบทเรียนหลังการทดสอบ

เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (20,000) 

1. มีวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนในรายวชิา 

2. มวีจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหา

ในช้ันเรียน 

 1. ได้กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ี

เป็นนวัตกรรมใหม่ 

2. ได้กระบวนการแกไ้ข

ปัญหาในช้ันเรียนท่ีเป็น

นวัตกรรม 

 60,000 60,000 

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  

1. โครงการการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน รายวิชา การออกแบบและ

พัฒนาส่วนต่อประสาน ส าหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยพะเยา (20,000) 

2. โครงการการใช้บริบทของชุมชนให้ผู้ เ รียนใช้ก าหนด

ผลสัมฤทธ์ิคาดหวังและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับ

รายวชิาดา้นการพัฒนาเว็บไซต์ 

3. โครงการการประยุกต์ ใช้องค์ความ รู้ด้ านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน 

4. โครงการการพัฒนาเว็บไซต์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวรอบ

กว๊านพะเยา 

 1. มีวจิัยในชัน้เรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชุมชน 

1. ได้กระบวนการ 

พัฒนาในช้ันเรียนท่ีเป็น

นวัตกรรมยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชน 

 180,000 180,000 



ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

5. โครงการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาดิจิทัลวีดิโอ เพื่อ

สร้างสรรค์สื่อวีดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชุนและการ

ท่องเท่ียวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

6. โครงการนวัตกรรมการใชป้ระโยชนจ์ากภูมสิารสนเทศในการ

จัดการป่าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนบ้านร่องปอ ต าบล

ดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

7. โครงการนวัตกรรมการก าหนดขอบเขตลุ่มน้ าขนาดเล็กและ

ประเมินปริมาณน้ าท่าในล าธารระดับชุมชน 

8. โครงการการผลิตสื่อการเรียนและการจัดอบรมการสร้าง

แอปพลเิคชันบนสมารต์โฟนแบบไมต่อ้งโค้ด 

9. โครงการเคร่ืองมือการทดสอบแอพพลิเคชันท่ีใช้ในชุมชน

จังหวัดพะเยา 

การพัฒนาศูนยท์ดสอบสมรรถนะดิจทัิล  

ร่วมกับกองบริการการศึกษา 

1. มสีื่อการเรียนการสอน 

ของศูนย์สอบฯ 

2. มนีสิิตเข้าร่วมทดสอบ

สมรรถนะดิจิทัล 

1. นสิิตได้สอบ

มาตรฐานอาชพี  

ด้านไอที 

 100,000  100,000 

1.2 คุณภาพนสิิต                        -      

 นวัตกรรมดา้นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

“โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills โดยบูรณาการ

กับ Hard Skills อย่างสมดุล” 

1. นสิิตเข้าร่วมอบรมการ

บรรยายภายใตโ้ครงการ

นวัตกรรมการพัฒนา

ทักษะ Soft Skills โดย

บูรณาการกับ Hard Skills 

อย่างสมดุล 

2. นสิิตได้อบรมทักษะ

1. นสิิตได้วิธีการท างาน

น าไปปรับใชใ้นชีวิตได ้

2. นสิิตมทัีกษะท่ี

ช านาญในสายงาน

วชิาชีพ 

3. นสิิตได้รับใบ

ประกาศนียบัตรในการ

30,000 6,000 



ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

ด้าน Soft Skill และ Hard 

Skill ก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

3. เพิ่มทักษะทางปัญญา

ด้านการเรียนรู้เพิ่มเตมิ

และการเตรียมตนเอง

ก่อนการปฏบัิตจิรงิ 

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

แสดงวา่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมครบถ้วน 

 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(Best Practice) 

“พัฒนากระบวนการดูแลและให้บริการนิสติในด้านสุขภาพจิต” 

จัดสรรพื้นท่ีพัฒนาห้อง

บริการให้ค าปรึกษาและ

กระบวนการให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพจิตแก่นสิิต 

นสิิตได้เกิดการเรียนรู้

วธีิการควบคุมอารมณ์

ตนเอง และส่งเสริมพลัง

บวก 

1. ได้พัฒนาพืน้ท่ีหอ้ง

ให้บริการค าปรึกษาแก่

นสิิต นิสติและบุคลากร

เข้าใช้พืน้ท่ีให้การ

ให้บริการแก่นสิิต 

2. นสิิตมคีวามเข้าใจ

และมีสุขภาพจิตท่ีดขีึน้ 

นสิิตสามารถปรับตัว

เข้ากับการใชช้วีติในร้ัว

มหาวทิยาลัยพะเยาได ้

30,000 30,000 

2. วจิัย      750,000  

  จ านวนผลงานการตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตติอ่ปี 

“โครงการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารตีพิมพร์ะดับนานาชาติ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร” 

มจี านวนผลงานตพีมิพใ์น

วารสารระดับนานาชาต ิ

จ านวนผลงานตพีมิพใ์น

วารสารระดับ

นานาชาต ิไมน่อ้ยกวา่ 

50 ผลงาน 

(ได้ 50 ผลงาน) 

750,000 750,000 



ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

4. ท านุบ ารุง                        -      

 Cultural Innovation 

“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์E-Commerce ผลิตภัณฑท์าง

วัฒนธรรม " UP Brand" 

1. น าเสนอสินค้าและ

บริการต่าง ๆ รวมถึงการ

ซื้อขายสนิค้าและบริการ

ของชุมชนและท้องถิ่น 

ตามกลยุทธ์ พัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่

ชุมชนและท้องถิ่น ด้วย

ศลิปะและวัฒนธรรม 

(Cultural Enterprise) 

2. ศลิปะและวัฒนธรรม

ของชุมชนและท้องถิ่น

ได้รับการสื่อสารและตอ่

ยอด 

ผลิตภัณฑข์องชุมชน

และท้องถิ่นมีมูลค่าเพิ่ม

ขึน้ ชุมชนมรีายได้มาก

ขึน้ เศรษฐกิจของชุมชน

ดีขึ้น ชุมชนเกิดการ

พัฒนา 

 100,000 100,000 

6. การบริหาร                        -      

Green Office จ านวนหนว่ยงานท่ีผ่านการประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมรับการประเมนิ  

ผ่านการประเมิน

ส านักงานสีเขียว   

ผ่านการประเมิน

ส านักงานสีเขียว  

ไมน่อ้ยกว่าเหรียญ

ทองแดง 

(ได้ระดับเหรียญเงิน)  

 45,000 44,300 



ประเด็นยทุธศาสตร ์    Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

บุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ท้ังสายวชิาการและสายสนับสนนุ (Smart Manpower) 

มกีระบวนการประเมิน

การปฏบัิตงิานของ

บุคลากรประจ าปี 

ผลการประเมินการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

มากกวา่รอ้ยละ 84  

(สายสนับสนุน  

ร้อยละ 87) 

(สายวชิาการ 

ร้อยละ 81) 

 - - 

 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน   

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31 

        

2,956,500 

       

1,398,824 

      

1,297,679 

 

47.31 100 100 

 

 

 



ตารางที่  3  แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน   

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวน 

โครงการ 

 

ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 
ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการและคุณภาพนสิติ 19 770,000 390,125 51.00 319,875 100 100 

ด้านวิจยั 5 465,000 157,600 33.89 107,400 100 100 

บรกิารวชิาการ 1 60,000.00 ยกเลิก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 65,000 64,952 99.93 48 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 1 60,000 72,000 60.00 48,000 100 100 

ด้านบรหิารจัดการ 4 1,536,500 714,144 46.00 822,356 100 100 

รวม 31 2,956,500 1,398,824 47.31 1,297,679 100 100 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ

และคุณภาพนิสติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการ Young ICT Camp 50,000    47,999 96.00   2,001 200 248 100 100 
2 โครงการกีฬา ICT Sports for Health 20,000    19,975 99.88   25 100 195 100 100 
3 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ 170,000    45,468.40 26.75 124,531.60 200 500 100 100 
4 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติ 20,000    1,000 10.00   19,000 150 150 100 100 
5 โครงการพัฒนานิสติเพื่อเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

30,000 4,500 15.00 15,500 100 290 100 100 

6 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 50,000 6,000 12.00 44,000 70 76.4 100 100 

7 โครงการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ

นสิิตนักศกึษา 

15,000 9,550 63.67 5,450 15 19 100 100 

8 โครงการเสียงสะทอ้นจากนิสติคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

10,000 10,000 100.00 00 70 75 100 100 

9 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 45,000 23,000 51.11 22,000 200 351 100 100 

10 โครงการ Project day 30,000 25,500 85.00 4,500 30 34 100 100 

11 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอบมาตรฐาน 

วชิาชีพด้านไอซีที 

40,000 40,000 100.00 00 100 136 100 100 

12 โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา 100,000 41,000 41.00 59,000 10 10 100 100 

13 โครงการแนะแนว 110,000 102,133 92.85 7,867 30 44 100 100 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการ

ประเมินผล 

30,000 14,000 46.67 16,000 50 59 100 100 

15 โครงการ Comp camp  50,000 ยกเลิก 

 รวม 770,000 390,125 51.00 319,875 - - 100 100 



ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการไอซีทีเพื่อความเป็นเลิศด้านวิจัย 100,000 ยกเลิก 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิยั 70,000 20,600 29.43 49,400 2 2 100 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สายบริการด้านการวจิัย 

50,000 2,000 4.00 48,000 1 1 100 100 

4 ทุนสนับสนุนการวจิัย 145,000 135,000 93.10 10,000 10 14 100 100 

5 ระบบพี่เลีย้งนักวิจัยจากเงนิรายได้คณะ 100,000 ยกเลิก 

 รวม 465,000 157,600 33.89 107,400 - - 100 100 



ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการไอซีทีเพื่อสังคมการวจิยั 60,000 ยกเลิก 

 รวม 60,000        
 

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท าบุญคณะและไหวค้รู คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

65,000 64,952 99.93 48 400 527 100 100 

 รวม 65,000 64,952 99.93 48 - - 100 100 

 

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการประชุมวิชาการ ECTIDAMT&NCON 2021 120,000 72,000 60.00 48,000 5 12 100 100 

 รวม 60,000 72,000 60.00 48,000 - - 100 100 



ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

  

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  เป้าหมาย ผลลพัธ ์ ผลส าเร็จ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ 200,000 13,500 6.75 186,500 1 2 100 100 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ 120,000 21,354 17.80 98,646 20 29 100 100 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพประธานหลักสูตร 120,000 39,890 33.24 80,110 2 3 100 100 
4 โครงการบุคลากรตน้แบบ 20,000 7,475 37.38 12,525 3 9 100 100 
5 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) 50,000 23,400 46.80 26,600 3.75 4.05 100 100 

6 โครงการ Green Office  45,000 44,300 98.44 700 1 1 100 100 

7 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร 20,000 9,600 48.00 10,400 1 1 100 100 

8 โครงการพัฒนาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรอ์ย่างยั่งยืน 99,150 98,162 99.00 988 40 50 100 100 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรยีนรู้ท่ี

คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

194,600 87,030 44.72 107,570 100 324 100 100 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรยีนรู้ท่ี

คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

150,900 90,010 59.65 60,890 20 28 100 100 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรยีนรู้ท่ี

คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

144,650 85,104.05 58.83 59,545.95 60 99 100 100 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรยีนรู้ท่ี

คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

148,400 136,761 92.16 11,639 80 90 100 100 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสง่เสริมผลการเรยีนรู้ท่ี

คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

223,800 57,558 25.72 166,242 100 133 100 100 

 รวม 1,536,500 714,144 46.00 822,356 - - 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) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  



2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้วัด  

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 าหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ 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 กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

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 าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของ 

แหล่งทุนและรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 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) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นการมุง่เน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการตา่งๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นการน าองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 


