
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตุลาคม 2563 
 



ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการ

ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-2 จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ

ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก า หนด ไ ว้  แ ล ะมี บ า งส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ ผลกร ะทบจากการแพร่ ร ะบ าดขอ ง ไ ว รั ส 

โคโรน่า (COVID-19) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกัน

สถานการณ์ล็อคดาวนข์องรัฐบาล 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

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

ด า เนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน  

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

บทสรุปผูบ้ริหาร 1 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

2 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ   

     พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  ของคณบดี 

3. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของส่วนงานและหนว่ยงาน 

           รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

4. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด  

(A life of wisdomis the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลยัพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา  

เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงระดบัสากล ผลิต

ก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสาน

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า  

และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมา  

ภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ ภายใต้พันธกิจ 5 ด ้านของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความ

เป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 12 เดือน  

ของรองอธิการบดี พบว่ามีความกา้วหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 100.00 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

คดิเป็นร้อยละ 93.08  

   การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

ของทุกส่วนงาน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.05 มีผล

ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 โดยแยกเป็น ผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ  

มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 100.00 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 

100.00 และผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  มีผลรวมการเบิกจ่าย

งบประมาณรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 100.00 ซึ่งพบว่าผล

ความกา้วหน้าของตัวชีว้ัดมีความความสัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงานดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสรา้งปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์   

7 กลยุทธ์  23 มาตรการ 10 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัด

การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย   

1 เป้าประสงค์  3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด การด าเนินงาน

ตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชีว้ัดการ

ด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

  1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)  และ 8 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 

 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

ของทุกส่วนงาน มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวม

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.05 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 โดยแยกเป็นผลการรายงานผล

การเบกิจา่ยงบประมาณของคณะ ดังตารางที่ 2 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ของคณบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                   (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี  (รายงานโดยใช้ File 1.1 Template Super KPI คณบดี) 

หมายเหตุ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

Super KPI คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programe) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ 1 

1.2.3 จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างเขม้ขน้ 1 

1.3.2 จ านวนสื่ออเิล็คทรอนิกส์ 2 

1.3.4 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ในระดับท่ีจ าเป็น ในปแีรกยังไม่มีการจัดสอบ เป็นการด าเนินการเตรียมความพร้อมศูนย์ทดสอบโดยคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
1.3.5 จ านวนหลักสูตรที่นิสิตได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และนักนวัตกรอย่างเขม้ขน้  1 

1.3.5 จ านวน Module ที่สร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และนักนวัตกรอย่างเขม้ขน้  1 

1.6.1 จ านวนคณะที่ผ่านการคัดเลือกเขา้สู่กระบวนการ EdPEx 200 1 

1.7.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต (Wellness and Happiness) ด าเนินโครงการผา่น 19 หน่วยงาน 

1.7.2 จ านวนนิสิตที่มาขอรับการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต 

2.1.1 จ านวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ต่อปี 15 

4.3.1 ผูป้ระกอบธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise & Entreprenuer) 1 

4.2.2 กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป ์ประเพณีท้องถ่ิน (Thainess) 1 

5.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ สอบผ่าน CEFR ระดับ B2 Upper Intermediate บริหารจัดการการสอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ 

5.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน สอบผ่าน CEFR ระดับ A2 Elementary บริหารจัดการการสอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ 

5.2.4 การจัดประชุมนานาชาติ (จัดโดยหน่วยงาน 100% หรือร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ) 1 

6.5.1 ผลการประเมิน Green office ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

6.4.3 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (โครงการพัฒนาระบบ Smart farm) 1 

6.4.3 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (โครงการพฒันาระบบ Smart Internship & Cooperative Education (สหกจิศึกษา) 1 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563) 

 

ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 

        

2,812,281.00  

       

1,467,254.00  

      

1,246,141.00  

 

69.05 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

(หลังโควิด-19) ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 10 440,200.00 274,140.00 62.99 166,060.00 100 100 

ด้านคุณภาพนิสติ 10   693,500.00 
 

442,435.00 71.26 167,179.00 100 100 
 

ด้านวิจยั 2 65,000.00 30,670.00 56.11 34,330.00 100 100 

บรกิารวชิาการ 2 70,000.00 30,840.00 51.05 69,160.00 100 100 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 20,000.00 20,000.00 100.00 00.00 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 1 80,000 74,400 93.00 5,600 100 100 

ด้านบรหิารจัดการ 4 1,443,581.00 594,769.00 48.96 803,812.00 100 100 

รวม 30 2,812,281.00 1,467,254.00 69.05 1,246,141.00 100 100 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

กลุ่มสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

   63,800.00    20,750.00 32.52   43,050.00 100 100 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

   38,200.00     24,000.00 62.83   14,200.00 100 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

   72,000.00     53,150.00 73.82   18,850.00 100 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   47,800.00     34,000.00 71.13   13,800.00 100 100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

    20,600.00     20,600.00 100.00 00.00 100 100 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

   42,800.00     4,540.00 10.61   38,260.00 100 100 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตเพื่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

  31,000.00     30,000.00 96.77   1,000.00 100 100 

8 โครงการ Comp camp ยกเลิก 
9 โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา        40,000.00     38,400.00 96.00   1,600.00 100 100 
10 โครงการแนะแนว        69,000.00     45,700.00 66.23   23,300.00 100 100 
11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล 15,000.00    3,000.00 20.00   12,000.00 100 100 

 รวม 440,200.00 274,140.00 62.99 166,060.00 100 100 



ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสติ)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการ Young ICT Camp   125,000.00    109,090.00 87.27   15,910.00 100 100 
2 โครงการกีฬา ICT Sports for Health 20,000.00 20,000.00 100.00 00.00 100 100 

3 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ 170,000.00 143,000.00 84.12 27,000.00 100 100 
4 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติ 20,000.00 19,600.00 98.00 400.00 100 100 
5 โครงการพัฒนานิสติเพื่อเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

50,000.00 33,250.00 66.50 16,750.00 100 100 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตให้มีทักษะทางวิชาการ 220,000.00 63,655.00 28.93 72,459.00 100 100 
7 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนสิิตสหกิจศกึษา 60,000.00 38,430.00 64.05 21,570.00 100 100 
8 โครงการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ

นสิิตนักศกึษา 

17,000.00 9,850.00 57.94 7,150.00 100 100 

9 โครงการเสียงสะทอ้นจากนิสติคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

8,000.00 2,060.00 25.75 5,940.00 100 100 

10 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่  3,500.00 3,500.00 100.00 00.00 100 100 

 รวม 693,500.00 
 

442,435.00 71.26 167,179.00 100 100 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพี่เลีย้งนักวิจัย (Mentorship) หนา้ใหม ่ 10,000.00 6,900.00 69.00 3,100 100 100 
2 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครอืขา่ย 

ของหน่วยวิจัย 

55,000.00 23,770.00 43.22 31,230 100 100 

 รวม 65,000.00 30,670.00 56.11 34,330.00 100 100 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการ Project day   30,000.00    30,000.00 100.00   30,000.00 100 100 
2 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีที   40,000.00    840.00 2.10   39,160.00 100 100 

 รวม 70,000.00 30,840.00 51.05 69,160.00 100 100 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท าบุญคณะ    20,000.00    20,000.00 100.00   00.00 100 100 
2 โครงการไหวค้รู ยกเลิก 

 รวม 20,000.00 20,000.00 100.00 00.00 100 100 

 

 

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการประชุมวิชาการ ECTI DAMT&NCON 80,000 74,400 93.00 5,600 100 100 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

วารสารระดับนานาชาต ิ

ยกเลิก 

 รวม 80,000 74,400 93.00 5,600 100 100 

 

 



ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการ Green Office ยกเลิก 

2 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) 54,000.00 28,000.00 51.85 26,000 100 100 

3 โครงการบุคลากรตน้แบบ ยกเลิก 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะท้ังภายในและนอกอาคาร ยกเลิก 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ  120,000.00  73,500.00 61.25 46,500 100 100 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ 831,880.00  254,687.00 30.62 577,193.00 100 100 

7 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ 437,701.00 238,582.00 52.13 154,119.00 100 100 

 รวม 1,443,581.00 594,769.00 48.96 803,812.00 100 100 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

 พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  การตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

– 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมี

กระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน กับ ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย

งบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 



 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ 

BUDGET) เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้  

และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ 

BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตาม

เป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชงิบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ      

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัว

บ่งชี้และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้

บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ก าหนดให้มีการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผา่นทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  

 

 

 

 

 



(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 -2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2563 ได้มกีารตดิตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของ

การรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563  

3) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนข์อง

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(5) เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้

ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนงานเป็นรอ้ยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มผีลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มผีลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 

ระดับคะแนน 3 มผีลการด าเนินงานระดับพอใช้ 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานระดับดี   

ระดับคะแนน 5 มผีลการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

…………………………………………… 

 


