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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  นี ้เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการ

ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-2  จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ

ด าเนนิงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหนว่ยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ล็อคดาวน์

ของรัฐบาล 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผล

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

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตุลาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแ์บบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวติด้วยปัญญาประเสรฐิทีส่ดุ 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom 

for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน

ระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ก าหนดไว้ว่า “เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและนับถอื ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2566” 

โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

กับองคก์รภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชีน้ า และสรา้งสรรคป์ัญญาเพื่อความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ

ตรวจสอบได้ในทุกพันธกจิ         

 ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิต

คนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่

ประเทศชาติเกดิภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 12 เดือน  

ของคณบดี พบว่ามีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 100 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

คดิเป็นร้อยละ 100  

       การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

พบว่า มีผลรวมการเบกิจา่ยงบประมาณ รวมทั้งหมดคดิเป็นร้อยละ 82.72 มีผลความกา้วหน้าของตัวชีว้ัด รอ้ยละ 

90.02  ซึ่งพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความความสัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงาน

ดังต่อไปนี้ 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคระสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

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

ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ “เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ

และนับถอื ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2566”  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 ตัวชี้วัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย  1 เป้าประสงค์  

3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชีว้ัด การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

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

แผน (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 ของ

คณะสหเวชศาสตร์ มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

รวมทั้งหมดคิดเป็นรอ้ยละ 82.72 มีผลความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด ร้อยละ 90.02  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

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

       (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2562 – กนัยายน 2563)  
คณะสหเวชศาสตร ์

ล าดบัท่ี ยุทธศาสตรแ์ละ 
การเช่ือมโยง 

ตวัช้ีวดั ช่ือ
โครงการ/
กิจกรรม  

output outcome ความก้าวหน้า 
 

 1 ยุทธศาสตรท์ี ่1  
กลยุทธท์ี ่1.1  

มาตรการที ่1.1.2  

จ านวนหลกัสตูรระยะสัน้ 
(Non-degree program) ทีม่ ี
ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

หรอืองคก์รวชิาชพี 

    พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้
ไดร้บัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

เน่ืองจาก CoVid 19 

 2 ยุทธศาสตรท์ี ่1  
กลยุทธท์ี ่1.6  

มาตรการที ่1.6.1 

 จ านวน 8 คณะทีผ่่านการ
คดัเลอืกเขา้สูก่ระบวนการ 

EdPEx 200 

จ านวน
โครงการที่
ถูกคดัเลอืก
ใหเ้ขา้รว่ม
อบรมเพื่อ
พฒันา

ความรูค้วาม
เขา้ในเกณฑ ์

EDPEx 

คณะน าร่อง, การไดร้บั
คดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ
อบรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดย 

สปอว.  

คณะน าผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษามาใชใ้น
การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็น

เลศิอย่างยัง่ยนื 

1.. สง่เขา้ร่วม 
โครงการ EdPEx 

200 รุน้ที ่7 แต่ไม่ได้
รบัคดัเลอืก                

2. คณะผ่านการ
คดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ GROW63  

 3 ยุทธศาสตรท์ี ่1  
กลยุทธท์ี ่1.7 

มาตรการที ่1.7.2  

รอ้ยละของนิสติทีม่คีุณภาพ
ชวีติในระดบัด ี(Wellness and 

Happiness) 

  การพฒันาพืน้ทีส่ าหรบันิสติ นิสติมคีุณภาพชวีติอยู่ใน
ระดบัด ี

ด าเนินการร่วมกบั
มหาวทิยาลยั 



6 
 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2562 – กนัยายน 2563)  
คณะสหเวชศาสตร ์

ล าดบัท่ี ยุทธศาสตรแ์ละ 
การเช่ือมโยง 

ตวัช้ีวดั ช่ือ
โครงการ/
กิจกรรม  

output outcome ความก้าวหน้า 
 

 4 ยุทธศาสตรท์ี ่1  
กลยุทธท์ี ่1.7  

มาตรการที ่1.7.2 

จ านวนนิสติทีม่าขอรบัการ
ช่วยเหลอืดา้นสขุภาพจติ 

  มศีนูยใ์หค้ าปรกึษา และมี
ระบบกลไกในการดแูลให้
ค าปรกึษาแก่นิสติทีม่ปัีญหา

สชุภาพจติ 

นิสติมคีุณภาพชวีติอยู่ใน
ระดบัด ี

ด าเนินการร่วมกบั
มหาวทิยาลยั 

 5 ยุทธศาสตรท์ี ่2  
กลยุทธท์ี ่2.1  

มาตรการที ่2.1.1 

จ านวนผลงานการตพีมิพใ์น
วารสารนานาชาต ิต่อปี 

  15 ผลงาน การเขา้สู ่University Ranking ด าเนินการไดเ้กนิกว่า
เป้าหมายรวมเป็น
จ านวน 25 ผลงาน 

 6 ยุทธศาสตรท์ี ่4  
กลยุทธท์ี ่4.2  

มาตรการที ่4.2.2 

กจิกรรมหรอืโครงการที่
สง่เสรมิความเป็นไทย เช่น 
ศลิปะ ดนตรนีาฎศลิป์ 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

  1  โครงการ   ด าเนินการแลว้ 

 7 ยุทธศาสตรท์ี ่4  
กลยุทธท์ี ่4.3  

มาตรการที ่4.3.1 

พฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ก่
ชุมชนดว้ยศลิปะและ
วฒันธรรม (Cultural 

Enterprise) 

  นวตักรรมการออกก าลงักาย
ดว้ยภูมปัิญญาพืน้บา้นอย่าง

น้อย 1 นวตักรรม 
ประชาชนในชมุชนหรอืผูท้ีม่ ี
ปัญหาดา้นสขุภาพสามารถ
น านวตักรรมการออกก าลงั

กายไปใช ้

นิสติและบุคลากรไดร้่วมกนั
บ ารุงศลิปวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญาไทยโดยใชภ้มูปัิญญา
ในการดแูลสขุภาพ - มกีาร
แลกเปลีย่นความรูภ้มูปัิญญา
พืน้บา้นระหว่างปราชญ์

ทอ้งถิน่ ชาวบา้นและบคุลากร
ดา้นสขุภาพ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

เน่ืองจาก CoVid 19  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2562 – กนัยายน 2563)  
คณะสหเวชศาสตร ์

ล าดบัท่ี ยุทธศาสตรแ์ละ 
การเช่ือมโยง 

ตวัช้ีวดั ช่ือ
โครงการ/
กิจกรรม  

output outcome ความก้าวหน้า 
 

 8 ยุทธศาสตรท์ี ่5  
กลยุทธท์ี ่5.1  

มาตรการที ่5.1.3 

รายวชิาทีม่กีารจดัการเรยีน
การสอนเป็นภาษาองักฤษ 

(รอ้ยละ 50 หรอืเตม็รายวชิา) 

  3 รายวชิา จุลชวีวทิยา
คลนิิก 1 เคมคีลนิิก 1 และ

เคมคีลนิิก 3 

สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษทีด่ขี ึน้ 

ด าเนินการแลว้ 
ครบถว้นตามจ านวน

ทีว่างแผนไว ้

 9 ยุทธศาสตรท์ี ่5 
กลยุทธท์ี ่5.2 

มาตรการที ่5.2.4 

การจดัประชมุนานาชาต ิ(จดั
โดยหน่วยงาน 100% หรอื

ร่วมกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ) 

1 
Internationa

l 
Conference 

1 International 
Conference 

บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
ทัง้สายวชิาการและสาย
บรกิารมคีวามรท็กัษะการ
บรหิารจดัการ โครงการ
ประชุมวชิาการระดบั 

นานาชาต ิอย่างน้อย 50 คน 
นิสติไดม้โีอกาสใช้
ภาษาองักฤษ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

เน่ืองจาก CoVid 19 

 10 ยุทธศาสตรท์ี ่5 
กลยุทธท์ี ่5.2 

มาตรการที ่5.2.2 

หลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ไม่
ต ่ากว่า 15 ชัว่โมงทีม่คีวาม
ร่วมมอืกบัต่างประเทศหรอืมี
ผูเ้รยีนชาวต่างชาตเิขา้รบัการ

อบรม 

  1 หลกัสตูร นกัวชิาชพีระดบัปฏบิตักิาร มี
ความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี
เพิม่ขึน้ ไม่น้อยกว่า 20 คน 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

เน่ืองจาก CoVid 19 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้
จ่ายจริง 

คงเหลือ แผน ผล 

คณะสหเวชศาสตร ์ 22 765,000 632,830 132,170 100 90.02 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวน

โครงการ 

(หลังโควิด-

19) 

ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 6 200,000 200,000 100 - 100 100 
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ด้านคุณภาพนิสติ 4 150,000 146,090 97 3,910 100 98 

ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 1 30,000 6,000 20 24,000 100 80 

ด้านบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สงัคม 2 60,000 60,000 100 - 100 100 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 20,000 16,200 81 3,800 100 80 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ 1 30,000 14,050 47 15,950 100 80 

ด้านบรหิารจัดการ 7 275,000 190,490 69.27 84,510 100 92.14 

รวม 22 765,000 632,830 82.72 132,170 100 90.02 

ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะสหเวชศาสตร์   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับ

จัดสรร 

(หลัง 

COVID-19)  

เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเ

ร็จ 

ผล

ประเมิน

ความส าเ

ร็จ 

1 โครงการ IQA หลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ประจ าปี
การศึกษา 2562 40,000 40,000 100 - 100 100 

2 โครงการ IQA หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2562 40,000 

40,000 100 - 
100 100 

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 30,000 30,000 100 - 100 100 

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 30,000 30,000 100 - 100 100 
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5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบนัผลิตบัณฑิตของสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 30,000 30,000 100 

- 100 100 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่ 
UP-PSF 30,000 

30,000 100 - 
100 100 

 รวม 200,000 200,000 100 - 100 100 

 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

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

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 50,000 46,090 92 3,910 100 90 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพวา่ทีบ่ัณฑิต 25,000 25,000 100 - 100 100 

3 โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน 50,000 50,000 100 - 100 100 

4 โครงการสหเวชพัฒนาทักษะจิตและปัญญา 25,000 25,000 100 - 100 100 

 รวม 150,000 146,090 97 3,910 100 98 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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     คณะสหเวชศาสตร์   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 30000 6,000 20 24,000 100 80 

 รวม 30000 6000 20 24,000 100 80 

 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะสหเวชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ล าดั

บที่ 

ชื่อโครงการ 

ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-

19)  

เบิกจ่า

ย 

ร้อยละ

ของ

การ

เบิกจ่า

ย 

คงเหลื

อ  

ผลส าเร็

จ 

ผล

ประเมิน

ความส าเร็

จ 

1 โครงการสหเวชร่วมใจวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน  30000 30,000 100 - 100 100 

2 โครงการกายภาพบ าบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ 20 
มกราคม 

30000 30,000 100 - 
100 100 

 รวม 60000 60,000 100 - 100 100 
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ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะสหเวชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท าบุญฉลองวนัคล้ายวันสถาปนาคณะ 20,000 16,200 81 3,800 100 80 

 รวม 20000 16,200 81 3,800 100 80 

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะสหเวชศาสตร์    ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลของคณะสหเวชศาสตร์ 30,000 14,050 47 15,950 100 80 

 รวม 30000 14,050 47 15,950 100 80 

 

ตารางที่ 10 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     คณะสหเวชศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 30,000 6,000 20 24,000 100 80 

2 โครงการสหเวชรักษ์โลก 30,000 30,000 100 - 100 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุ 30,000 14,100 47 15,900 100 85 

4 โครงการเลือดน้ าเงินคนืถิ่น 40,000 40,000 100 - 100 100 

5 โครงการ IQA ระดับคณะมุ่งสู่ EdPEx  70,000 26,790 38.27 43,210 100 85 

6 โครงการสัมมนาใหญ่ประจ าปีคณะสหเวชศาสตร์ 50,000 48,600 97.20 1,400 100 95 

7 โครงการคณบดีพบบุคลากร นิสติ และการเชิดชูเกียตบิุคลากร 25,000 25,000 - - 100 100 

 รวม 275,000 190,490 69.27 84,510 100 92.14 
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5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 
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5.กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

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

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน า

ประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้จริญก้าวหน้าและบรรลุ

วิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน กับ ผลการ

ด าเนนิงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้  

และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไป

วิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ ให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมนิผลแผนยุทธศาสตรฯ์ เชงิบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome)  แ ล ะผลกร ะทบ  ( Impact)  โ ด ย ใ ห้ มี ก า รป ระ เ มิ น ตน เอ ง เพื่ อ ส ร้ า ง กร ะบ วนการ เ รี ยนรู้   

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร ้างความสอดคล้องของการประ เม ินผลการด า เน ินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ฯ       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามรอบ

เวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ งการน าผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาให้บรรลุ เป้ าหมาย  

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน โดยก าหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

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

และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

    พ.ศ. 2563  

3) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา    

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(5) เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

  การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดเกณฑก์ารวัดระดับความส าเร็จ

ของแผนงานเป็นรอ้ยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มผีลการด าเนนิงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

 ระดับคะแนน 2 มผีลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 

 

…………………………………………… 


