
 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 
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คำนำ 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่

กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มี

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ของพื้นที่ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจกิายน 2564 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
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2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ   

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

3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามตัวชีว้ัดของส่วนงานและหน่วยงาน 

           รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

4. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2568 นีไ้ด้จัดทำขึน้เพื่อใหส้อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ประกาศราชกิจจานุเษกษา เรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  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 จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี ่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ  

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน  

การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 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

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัว

อยู ่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐาน

นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมา

ซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ  

 จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 – 2568 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อมุ่งสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย โดย

คณะได้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิน้ 41 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบกิจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 

65.96 มผีลความกา้วหน้าของตัวชีว้ัด รอ้ยละ 100 อ้างอิงจากระบบ e-Budget  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ของคณบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   

                   (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)     

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

1.1 การผลิตบัณฑิต                        -      

  จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program 5 1. การเตรยีมกล้า

เชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย 

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

พื้นฐานของเชื้อจุลินทรีย์ได้ 

1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

พื้นฐานความรู้ในการ

คัดเลอืกกล้าเชื้อจุลินทรีย์ใน

การหมักได ้

1.3 ผู้เรียนสามารถเตรียม

กล้าเชื้อจุลินทรีย์แบบสด

และแบบแห้งอย่างง่ายได ้

1.4 ผู้เรียนสามารถ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทำงานของกล้าเชื้อจุลินทรีย์

ได ้

20,000 20,000 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชขั้นพืน้ฐาน 

20,000 20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

2.1 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

ความหมาย หลกัการ

ความสำคัญ และการ

ออกแบบห้องปฏบัิตกิาร

เพาะเลีย้ง เนื้อเยื่อพืช 

องค์ประกอบและขั้นตอน

การเตรียมอาหาร

สังเคราะห์ เทคนิคปลอด

เชื้อ และการย้ายช้ินส่วนพืช

ลงเพาะเลีย้งในอาหาร

สังเคราะห์ได้   

2.2 ผู้เรียนสามารถเตรียม

พชืก่อนย้ายปลูก และทำ

การย้ายปลูกพชืจากสภาพ

เพาะเลีย้งสู่สภาพธรรมชาติ

ได ้

2.3 ผู้เรียนสามารถ

ประยุกต์ใช้การเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจได ้

3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร โ ด ย

เทคโนโลยกีารหมัก 

20,000 20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

ห ล ั ก ก า ร พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง

เทคโนโลยกีารหมักได้ 

3.2 ผู ้ เร ียนสามารถเลือก

วิธีการหมักที่เหมาะสมกับ

วัตถุดบิทางการเกษตรได้ 

3.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณ

ต ้ น ท ุ น ก า ร ผ ล ิ ต ข อ ง

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักได้ 

3.4 ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักที ่มี

มูลค่าเพิ่มโดยใช้วัตถุดิบทาง

การเกษตรในท้องถิ่นได้ 

4. โลกของสัตว์เลี้ยง 

4.1 ผ ู ้ เ ร ี ย น อ ธ ิ บ า ย

ความสัมพันธ์ของสัตว์เลี้ยง 

มนุษย์ และสิ่งแวดลอ้มได ้

4.2 ผ ู ้ เร ียนบอกปัจจ ัยท ี่

เกี ่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์

ให้เหมาะสมได้ 

4.3 ผู้เรียนออกแบบธุรกิจ

หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเลีย้งสัตว์เบือ้งต้นได้ 

20,000 20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

5. การผลิตและแปรรูป

ส ม ุ น ไ พ ร ไ ท ย แ บ บ

ปลอดภัย 

5.1 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

สถานการณ์การตลาดการ

ผลิตพืชสมุนไพรได้ พื้นฐาน

องค์ประกอบสารสำคัญใน

พืชสมุนไพรไทย มาตรฐาน

การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

และตรวจสอบค ุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เบือ้งต้นได้ 

5.2 ผู้เรียนสามารถเตรียม

สารสกัดสมุนไพรแบบง่าย 

5.3 ผู้เรียนสามารถสรา้ง

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

สมุนไพร 

20,000 20,000 

รายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์          

นวัตกรรมการเรียนการสอน          

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  1 1.  ผู้เรียนมคีวามรู้เร่ือง

กระบวนการคิดในรูปแบบ

ต่าง ๆ เขา้ใจปัจจัยท่ี

ส่งเสริมการคิดเพื่อ

20,000 20,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

แก้ปัญหาหรอืพัฒนาตนเอง

และชุมชน และเรียนรู้วิถี

ชุมชนผ่านการลงพืน้ท่ี 

รวมท้ังฝึกการสะทอ้น

ปัญหา และการพัฒนา

ชุมชนในดา้นการเกษตร 

2. ชุมชนได้สะทอ้นปัญหา

ด้านการเกษตร  

3. สร้างเครอืข่ายกับนสิิต

เกษตรรุ่นใหม่ 

รางวัลนสิิตผู้ประกอบการ          

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม EdPEx / TQA  3 คน 1. ผ่านการอบรม

หลักสูตร TQA 

Criteria, Writing  

2. สามารถนำมาปรับใช้

การบริหารองค์กร

ภายในคณะ 

 45,000 45,000 

การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจทัิล          

1.2 คุณภาพนสิิต                        -      

  นวัตกรรมดา้นการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิตมหาวทิยาลัย

พะเยา 

 1 
    

  



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

ด้านสุนทรียภาพ     

ด้านบุคลิกภาพ     

ด้านสุขภาพ     

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (Best Practice) 

 คลิปวดีีโอ

เกษตรสร้างสุข 

1 เร่ือง 

ได้นำเสนอความสำคญัของ

การทำการเกษตร ว่าเป็น

รากฐานของคนไทย ช่วย

ส่งเสริมสุขภาพจิต ของนสิิต

ได ้

30,000 30,000 

นสิิตได้รับบริการและสวัสดกิารเพื่ออยู่และเรียนอย่างมี

ความสุข : UP Wellness and Happiness Festival 

 
   

2. วจิัย        

  จำนวนผลงานการตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตติ่อปี 50 เร่ือง นักวจิัยคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ 

สามารถนำองค์ความรู้ จา

การวจิัยมาสร้างสรรค์

ผลงานตพีมิพ์ (Full article) 

ในวารสารระดับนานาชาต ิ

ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562 

จำนวน 50 ผลงาน ซึ่ง

ผลงานยังสามารถสร้าง

คุณค่าและองค์ความรูท่ี้

สามารถพัฒนาและแก้ไข

 750,000 750,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

ปัญหาสังคมได้อย่างเป็น

รูปธรรมและตอบโจทย์ของ

การพัฒนา และก้าวสู่ความ

เป็นนานาชาตมิหาวทิยาลัย

เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development 

Golds: SDGs) 

3. บริการวิชาการ            

  1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีง คณะ

เกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับ

สนับสนุนพื้นท่ีการเรียนรู้ 

(Learning Space 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำป ี2564 ได้รับรางวัล

ระดับ Gold พร้อมเงิน

รางวัล 30,000 บาท  

 30,000  30,000 

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวทิยาลัย 

(Academic Service) (Profit) 

        



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

3. ผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์จากงานวจิัยสู่ Commercialized 

Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด) 

1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผลิต

สิน้ค้าเกี่ยวกับลิ้นจี่ อำเภอ

แม่ใจ เป็นภัณฑ์เชงิพาณิชย์ 

โดยการพัฒนาและการแปร

รูปลิน้จี่ UP Product สำหรับ

วางตลาด 

200,000   200,000  

4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผลิต

สิน้ค้าเกี่ยวกับการเลีย้งปลา

ขนาดเล็กเสริมโอเมก้า3 ท่ี

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่

ใจ เป็นชุมชนนวัตกรรม 

(Non-Profit) 

200,000   200,000 

4. ทำนุบำรุง                        -      

  Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม สร้าง

คุณค่า 

        

 Cultural Innovation         

UP Thainess  1 กิจกรรม  การนำผลิตภัณฑ์

เครื่องป้ันดินเผาจากชุมชน

เวยีงลอมาสรา้งคุณค่า และ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์

 50,000  50,000 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

ที่ใชไ้ป 

อาหารพื้นเมอืงไทยในรุป

แบบออนไลน ์

5. ความเป็นสากล                        -      

  การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ

และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้การวจิัย บริการ

วชิาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ 

        

6. การบริหาร                        -      

Green Office จำนวนหน่วยงานท่ีผ่านการประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมรับการประเมนิ  

1 ระดับเหรียญเงิน 

การพัฒนาองค์กรตาม

หลักการของ green office 

และประหยัดทรัพยากรและ

งบประมาณ 

 - - 

บุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) 

  
 

    

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)   

อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 41 

        

413,500 

       

272,735.00        140,765  

 

65.96 100 100 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 

2564 ) อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ จำนวนโครงการ 

 ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

ด้านวิชาการ 12   78,500 78,500  100.00  0.00 100 100 

ด้านคุณภาพนสิิต 11   85,000 
 

50,000  58.82  35,000 100 100 

ด้านวิจัย 3 40,000 39,850  99.63  150 100 100 

บริการวิชาการ 2 60,000 27,000  45.00  33,000 100 100 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 30,000 14,850  49.50  15,150 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาต ิ 4 20,000 15,400  77.00  4,600 100 100 

ด้านบริหารจัดการ 6 100,000 47,135  47.14  52,865 100 100 

รวม 41 413,500 272,735  65.96  140,765 100 100 

 



ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)   

     อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 
 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านวิชาการในศตวรรษท่ี 21 

      

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการ

นสิิตท่ีเนน้ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 

(English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลกิภาพ

, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนสิิต) 

4,000 4,000 100.00 0 100 100 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียม

สารเคมีในหอ้งปฏบัิตกิาร  

24,000 24,000 100.00 0 100 100 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา 

(เสนอผลงานวชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ) โครงการ paper  

ยกเลิก 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ยกเลิก 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนา

กาย ใจ และบุคลกิภาพ)  

5,000 5,000 100.00 0 100 100 

6 1.6 ปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

7,000 7,000 100.00 0 100 100 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรยิธรรมในการวจิัย

ระดับบัณฑิตศกึษา  

ยกเลิก 



ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

 กิจกรรมที ่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

      

8 2.1 โครงการนำนสิิตศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  ยกเลิก 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ 

Job fair  

32,500 32,500 100.00 0 100 100 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  ยกเลิก 

 กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของ

คณะ 

      

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการจัดการเรียน

การสอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

ด้านการสอน   

6,000 6,000 100.00 0 100 100 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์  

ยกเลิก  

 รวม 78,500 78,500 100.00 0.00 100 100 



ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

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

              อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหวค้ร ู 2,000 2,000 100.00 0 100 100 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนเิทศนิสติ

ใหม ่

5,000 0 0 5,000 100 0 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์เกษตร มพ. 5,000 0 0 5,000 100 0 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสมัพันธ์ 5,000 0 0 5,000 100 0 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 0 0 10,000 100 0 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผูน้ำและสร้างเครอืข่ายนิสติ  13,000 5,000 38.46 8,000 100 100 

7 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือกองทุนการศึกษา

นสิิตคณะเกษตรศาสตร์ 

2,000 0 0 2,000 100 0 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนสิิต

ก่อนฝึกงานและสหกิจศกึษา 

15,000 15,000 100.00 0 100 100 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและ Job fair 10,000 10,000 100.00 0 100 100 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสตูร ‘ผู้ประกอบการด้าน

อาหารและเกษตร’ 

13,000 13,000 100.00 0 100 100 

11 กิจกรรมท่ี 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตร

แบบ Online 

5,000 5,000 100.00 0 100 100 

 รวม 85,000 50,000 58.82 35,000 100 100 



 

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) อ้างองิจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2  20,000 19,850 99.25 150 100 100 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตำรา หนังสอื 10,000 10,000 100.00 0 100 100 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่

เลีย้งให้กับนักวจิัยสายสนับสนุน 

10,000 10,000 100.00 0 100 100 

  40,000 39,850 99.62 150 100 100 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  5,000 5000 100.00 0.00 100 100 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการ

ประชุมวิชาการการเกษตรประจำปี 

55,000 22,000 40.00 33,000 100 100 

  60,000 27,000 45.00 33,000 100 100 

 



ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ   15,000 14,850 99.00 150 100 100 

2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วย

ผ้าไทยแบบสไตล์เกษตร 

-    100 100 

3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา  15,000 0.00 0 15,000 100 0 

  30,000 14,850 49.50 15,150 100 100 

 

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ ยกเลิก 

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

ยกเลิก 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 สำหรับบุคลากร 10,000 8,000 80.00 2,000 100 100 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 สำหรับบุคลากร 10,000 7,400 74.00 2,600 100 100 

  20,000 15,400 77.00 4,600 100 100 

 



ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) อ้างอิงจากงบประมาณในระบบ e-Budget 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลสำเร็จ ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 16,435 82.17 3,565 100 100 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000 0 0 20,000 100 0 

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - - -  100 100 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำป ี

(ITA)  

- - -  100 100 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมิน

ความสำเร็จของปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์ 

60,000 30,700 51.16 29,300 100 100 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) - - -  100 100 

  100,000 47,135 47.13 52,865 100 100 

 

 



 

ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก 

ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วน

งานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั ้งคณะทำงาน เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ข ับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

องค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

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

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  



2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 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) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 

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) 

  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) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่ง

ทุนและรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

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

กระบวนการจัดการความรู ้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 



 4.3.2 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 ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 


