
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตาม 

ตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ธันวาคม 2565 
 



ค าน า  

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) นี้ เป็นการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

ในแผนฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

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

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กันยายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

1. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 



 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

นี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง  

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

ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

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

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้อง

กับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ.2562 หมวด 3 ประเภทและ

กลุ่มของสถาบันอุดมศกึษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 รวมทั้งได้มีการ

น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็น

แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวด้วย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม

องค์กร การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หนว่ยงาน การตดิตามประเมินความส าเร็จของแผน และปรับปรุง

พัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-

2569) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน     

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ             

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏบิัติการคณะแพทยศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 



ตารางท่ี 1 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

32 

 
 

 

 

3,837,200 
 

2,975,496 861,704 

 
 

 

 

22.46 
 

86.33 
 

90.83 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
4 
 

 

 

1,270,000 
 

996,745 273,255 
 

 

21.52 85 76.88 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการ

วิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน  
5 

 

 

 
680,000 

 

624,645 55,355 

 

 
8.14 

 

80 88 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อความ

เป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ                                                                              

4 

 

 

 

280,000 246,346 33,654 12.02 80 86.61 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล    

       6 

 

 
 

1,02 0,000 852,093 167,907 16.46 80 86.65 



ปญัหา / อุปสรรค 

1. จ านวนกิจกรรมและโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ มีจ านวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่กระทบกับ

เวลาที่ใชจ้ัดการเรยีนการสอน เมื่อพจิารณาจากจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มจี านวนทั้งสิน้ 51 โครงการ   โดย

เฉลี่ยแล้วจะต้องด าเนนิโครงการ สัปดาห์ละ 1 โครงการเป็นอย่างนอ้ย จงึอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังที่จ าแนกดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ระยะเวลาในการเตรียมงานในแต่ละโครงการค่อนข้างกระช้ันชิด อาจท าให้การด าเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าจ านวนที่คาดไว้ เนื่องจากในครั้งมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมๆกันภายในหน่วยงาน หรือพร้อมกันกับหน่วยงานอื่น 

ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

1.3 การติดตามสรุปผลการด าเนินโครงการ ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ได้ครบถ้วน เป็นไปได้ค่อยข้างยาก ส่งผลให้การวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปด้วย 
 

2.  ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ท าให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ขณะนั้น 

ส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มทรัพยากร เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มก าลังคนในการด าเนินการ เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ และเพิ่ม

ระยะเวลา เพือ่จะให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดฯ ของกระทรวงสาธารสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในงบประมาณถัดไป จึงควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จะด าเนินการว่ามีความคุ้มค่า คุ้มทุน ต่อทรัพยากรที่ได้จัดสรรไป

มากน้อยเพียงใด โดยอาศัยข้อมูลจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อลดจ านวนกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน และได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด หรือใน

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงกัน สามารถน ามาบูรณาการณ์ให้เป็นโครงการเดียวกันได้ โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ส าหรับนิสิตซึง่มีหลายกิจกรรมสามารถด าเนินการพร้อมกันได้ทั้งสองหลักสูตร ก็จะท าให้เกิดความคุ้มคา่ในการด าเนินการมากขึ้น 
 

2. จากการพิจารณาการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 จะมีการด าเนินกิจกรรมกระจุกตัวกันแน่นในบางไตรมาส 

หรือในบางเดือน ซึ่งในบางเดือนก็มีการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างน้อย ในปีงบประมาณถัดไป จึงควรมีการก าหนดปฎิทินกิจกรรมในภาพรวมของ

คณะแพทยศาสตร์ เพื่อกระจายระยะเวลาในการด าเนินงาน ของแต่ละฝ่าย ไม่ให้เกิดการทับซ้อน หรือกระจุกตัวอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง จะท าให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสรมิสร้างศกัยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

T 

 
  

โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุน

ด้านแพทยศาสตรศกึษา ปกีารศึกษา 2565 
70 91 

400,000 
262,269 

มถิุนายน - 

สิงหาคม 65 
4 , 3 

อ.พญ.เพ็ญนภิัท นภีรงค์ 

2   
โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ คณะแพทยศาสตร์  

ปีการศึกษา 2565 
80 83 

 

32,500 18,000 
 

10 มถิุนายน 65 4 , 3 
อ.นพ.วัชเรสร  

พันธ์พัฒนกุล 

3   
โครงการพัฒนางานวจิัยดา้นการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 
100 100 

 

350,000 172,118 
มถิุนายน – 

สิงหาคม 65 
4 , 3 

อ.นพ.สรวศิ  

อ.พญ.สรัสวด ี

4  

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑม์าตรฐาน WFME 

ปีการศึกษา 2564 

ผ่าน ผ่าน 

 

500,000 305,000 

 

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 64 
4 , 3 

 

อ.นพ.สรวศิ บุญญฐี 

5  

โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศกึษา 2564 

100 100 

 

300,000 300,000 

 

ตุลาคม 64 - 

มถิุนายน 65 
4 , 3  

 

อ.พญ.เพชราภรณ์  

ไทยธวัช 

6  
 

โครงการ การฝึกอบรมนสิิตแพทยอ์าการวทิยา 80 85.06 
 

50,000 15,500 
มกราคม 65 -

มนีาคม 65 
4 , 3 

 

อ.นพ.ธน ูตัง้ศรีเจรญิ 

7  

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National 

license ขั้นตอนท่ี 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2564 

100 87 

 

500,000 487,500 

 

ตุลาคม 64 - 

เมษายน 65 
4 , 3  

 

อ.พญ.เพ็ญนภิัท นภีรงค์ 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

8  

 

โครงการปฐมนิเทศนิสติแพทยช์ั้นปีท่ี 2  

ปีการศึกษา 2565 (How to Learn) 
80 91.15 

    

  150,000 
 

124,905 
 

มถิุนายน 65 4 , 3  

 

อ.นพ.วัชเรสร  

พันธ์พัฒนกุล 

9  

 
 

โครงการท าสัญญานิสติแพทย ์ปีการศึกษา 2565 100 100 

    

   20,000 

 

10,610 

 

กรกฎาคม 65 4 , 3 

 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

10 654101163 

โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

Comprehensive test หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

(ปฏบัิตกิารฉุกเฉินการแพทย)์  

ปีการศึกษา 2564 

100 100 

     
 

  20,000        20,000 

 

กุมภาพันธ์ - 

เมษายน 65 
4 , 3 

 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

11 654101166 

โครงการนเิทศงานและตดิตามฝึกงานนสิิต 

สาขาวิชาการฉกุเฉนิทางการแพทย ์(ฝึก 2) 

ปีการศึกษา 2564 

100 100 

  

    50,000  37,500 

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 64 4 , 3 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

12 654101160 

โครงการนเิทศงานและตดิตามฝึกงานนสิิต 

สาขาวิชาการฉกุเฉนิทางการแพทย ์(ฝึก 1)  

ปีการศึกษา 2565 

100 100 

    

  60,000 57,800 

มถิุนายน - 

กรกฎาคม 65 4 , 3 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

13 654101161 

โครงการนเิทศงานและตดิตามฝึกงานนสิิต 

สาขาวิชาการฉกุเฉนิทางการแพทย ์(ฝึก 3)  

ปีการศึกษา 2565 

100 100 

    

 110,000 109,800 

พฤศจิกายน 64 

- กุมภาพันธ์ 65 4 , 3 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

14 654101169 
.โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance 

Cardiac Life Support (ACLS) 
80 88.25 

      10,000 
10,000 

ธันวาคม 64 - 

มนีาคม 65 
4 , 3 

อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

15 654101168 

โครงการฝกึอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง

โรงพยาบาล Pre Hospital Trauma Life Support 

(PHTLS) 

80 86.35 

      

 10,000 10,000 

เมษายน - 

มถิุนายน 65 4 , 3 

 

อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช 

16 654101162 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต (ปฏบัิตกิารฉุกเฉินการแพทย)์  

ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2564 

ผ่าน ผ่าน 

  

     20,000  13,070 

มถิุนายน - 

สิงหาคม 65 4 , 3 

 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

17 654101167 

โครงการนเิทศงานและตดิตามฝึกงานนสิิต 

สาขาวิชาการฉกุเฉนิทางการแพทย ์(ฝึก 2)  

ปีการศึกษา 2565 

100 100 

   

    60,000 58,300 

สิงหาคม - 

กันยายน 65 4 , 3 

 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

18  
โครงการรับปริญญา คร้ังท่ี 1 

80 86 
      200,000 

199,622 
15 - 18 

กุมภาพันธ์ 65 
4 , 3 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

19  
โครงการรับปริญญา คร้ังท่ี 2 

80 91 
    220,000  

178,734 
24 - 27  

เมษายน 65 
4 , 3 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

20  
โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนิสิต  

ภาคเรียนท่ี 2/64 
80 91 

       30,000 
21,780 

พฤศจิกายน - 

ธันวาคม 64 
4 , 3 

อ.นพ.สุทธิวัฒน์ 

เจียมตระกูล 

21  
โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์คร้ังท่ี 5 

80 84 
       60,600  

8,770 
ธันวาคม 64 - 

กุมภาพันธ์ 65 
4 , 3 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

22  
โครงการตอ้นรับนอ้งใหม่ คณะแพทยศาสตร์  

ปีการศึกษา 2565 /  
80 84 

       35,000  
33,500 

12-13 กรกฎาคม 

65 
4 , 3 

อ.พญ.วิลาสนิ ีบุญนฤธี 

23  
กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 

(First Meet to First Date) 
80 82 

       25,000 
23,600 

3-5 มถิุนายน 65 
4 , 3 

อ.นพ.วงค์วัฒน์ เตมยีบุตร 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

24  
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสติ  

ภาคเรียนที่ 1/65 
80 81 

    25,000 
24,300 

กรกฎาคม - 

สิงหาคม 65 4 , 3 
อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

25  
โครงการตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนก่อนขึน้ฝกึ

ปฎบัิตงิานช้ันคลินิคส าหรับนสิิตแพทย์ 
100 100 

       80,000  
       80,000 

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 64 
4 , 3 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

26  
โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติแพทย ์ปีการศกึษา 2564 

80 80 
       85,000  

76,665 
กุมภาพันธ์ - 

เมษายน 65 
4 , 3 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

27  โครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2564 80 90        70,500 55,870 เมษายน 65 4 , 3 อ.พญ.วิลาสนิ ีบุญนฤธี 

28  
กิจกรรมจรยิธรรมสัญจร ปีการศกึษา 2565 

80 87.23 
      80,600  

65,346 
เมษายน - 

มถิุนายน 65 
4 , 3 

อ.นพ.วงค์วัฒน์ เตมยีบุตร 

29  โครงการห้องก้าวแรก ปีการศกึษา 2565 80 88        23,000 22,750 กรกฎาคม 65 4 , 3 อ.นพ.สรวศิ บุญญฐี 

30  
กิจกรรมแรกพบ สพท. ปกีารศึกษา 2565 

80 96 
      130,000 

118,427 
กันยายน 65 

4 , 3 
อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

31 654101165 
โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติปฏบัิตกิารฉุกเฉิน

การแพทย ์ปีการศกึษา 2564 
80 83.27 

30,000 
30,000 

กุมภาพันธ์ - 

มนีาคม 65 
4 , 3 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

32 654101164 

โครงการสมาพันธ์นิสตินักศกึษาปฎิบัตกิารฉุกเฉิน

ทางการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 80 89.52 

 

100,000 

 

86,060 

 

กรกฎาคม 65 4 , 3 

 

อ.นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

  

 

รวม 

 

86.33 90.83 

 

3,837,200 2,975,496 

 

 

 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์   

1    
โครงการแนวทางการเขียนขอ้เสนองานวจิัยและ

บทความวิชาการทางการแพทย์  70  50 
    

  350,000   124,850 

9-10 กมุภาพันธ์ 65 

8-9 มนีาคม 65 
19-20 เมษายน 65 

 4 , 3 
อ.พญ.สรัสวด ีเถลิงศก  

อ.พญ.ลภัสกรณ ์ยะปะนัน 

2   
โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวจิัย R2R 

 100 100  
      220,000  

215,000  
ตุลาคม - 

กันยายน 65 
 4 

อ.นพ.กฤติน นาราเวชสกุล 

3   

โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ และการ

วเิคราะห์อภมิาน (Systematic Review) 70 57.5 

     

  100,000  56,895 

มถิุนายน 65

กรกฎาคม 65             

กันยายน 65 

4 , 3 

อ.ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

4  
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 

 100  100 
     600,000 

     600,000 
มถิุนายน - 

สิงหาคม 65 
4 , 3  

อ.พญ.เพ็ญนภิัท นภีรงค์ 

  

 
 

รวม 

 

85 76.88 

 

 

 

1,270,000 996,745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองคค์วามรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

1    
โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพ และจัดตัง้ศูนย์

สุขภาพแบบองคร์วม 
80 89 

      200,000  
 156,000 

มถิุนายน - 

สิงหาคม 65 
 3 , 4 , 17 

อ.พญ.เพ็ญนภิัท นภีรงค์ 

2   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวชิาการส าหรับแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ 
80  85  

     350,000  
 350,000 

ตุลาคม 64 –  

กันยายน 65 
 3 , 4 

อ.พญ.สรัสวด ีเถลิงศก 

3   
โครงการอบรมให้มคีวามรู้และทักษะการดูแล

สุขภาพในชุมชน  
    80 88  

      30,000        30,000  ธันวาคม 64 -

กุมภาพันธ์ 65 
 3 , 4 

อ.นพ.สรวิศ บุญญฐี 

4   
โครงการการตดิตามเยี่ยมบ้านและมีระบบการดูแล

ตอ่เนื่องท่ีดใีนชุมชน  
 80 86  

       10,000         10,000  ตุลาคม 64 - 

กันยายน 65 
 3 , 4 

อ.นพ.สรวิศ บุญญฐี 

 5  
โครงการดูแลผู้บาดเจ็บขัน้สูงส าหรับบุคลากรทาง

การแพทย ์(ACLS) 
80  92  

       90,000  
 78,645 

มกราคม -

กรกฎาคม 65 
3 , 4  

พญ.กติติยา ไทยธวัช 

นพ.พรีณัฐ ผลวชิา 

  

 

 

รวม 

 
80 88 

 

 

 

680,000 624,645 
 

 
 

 

 

 

 

 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเปน็ไทยและเอกลักษณข์องชาติ 

1    
โครงการไหวค้รู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 

2565   80 84.5  

 

50,000  

 

39,482  กรกฎาคม 65  4  
อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

2   
โครงการผกูข้อ ตอ่ขวัญ สานสมัพันธ์ นสิิตคณะ

แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  80 86.42 

 

100,000 

 

84,764  

ตุลาคม - 

ธันวาคม 64 

 

 4  
อ.พญ.วิลาสนิ ีบุญนฤที 

  

3   
โครงการวันมหดิล ปีการศึกษา 2564 

80 88 
       80,000  

76,800 
สิงหาคม - 

กันยายน 65 
4 , 17 

อ.นพ.วรัญญู  

เหงี่ยมไพศาล 

4  โครงการท าบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจ าป ี2565  80 87.5     50,000       45,300  มกราคม 65   อ.นพ.วสุชล ชัยชาญ 

  

 

รวม 

 

80 86.61 

 

 

280,000 246,346 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 

SDGs  

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

1    

โครงการเตรียมความพร้อมการใชเ้กณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนนิงานท่ีเป็นเลิศ Education 

Criteria for Performance Excellence; EdPEx 

80   91.7 

 

  50,000  43,900 

 

พฤศจิกายน 64  4 , 3 

อ.นพ.กานตจ์ิรา 

ทิพยศ์รีแสง 

2   
โครงการฝกึอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และเขียน

โครงการ 
80   84 

   50,000  
 32,040 

ธันวาคม 64 
 4  

อ.ชลวัชร ชัยชาญ 

3   โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (OD) 80 87.4  570,000  453,518 มถิุนายน 65  อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช 

4  
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ประจ าปี

การศึกษา 2565 
80 84.3 

       40,000 
27,635 

 

กรกฎาคม 65 4 , 3 
อ.นพ.สุทธิวัฒน์ 

เจียมตระกูล 

 5  
 

โครงการบุคลากรดีเด่น 80 82.8 
        10,000 

10,000 
 

21 กรกฎาคม 65 4 , 3 
อ.นพ.สุทธิวัฒน์ 

เจียมตระกูล 

 6  
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า

แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
80  89.7  

 

300,000   285,000 
 

7-9 สิงหาคม 65  4 , 3 
 

อ.พญ.กติติยา ไทยธวัช 

  

 

รวม 

 

80 86.65 

 

1,020,000 852,093 
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ส่วนที่ 3 
การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา 

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

 

4.1 การวัดผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)          

 

 การวัดผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ได้เลือกใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงานและวัดผลเชิงดุลภาพ การประเมินผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการประเมินตรวจสอบโดยใช้ตัวแบบการประเมินองค์กร 

(Performance Appraisal Systems) มีมิติการประเมินที่หลากหลาย (Multi-Dimension) และให้ความส าคัญ

กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บนพืน้ฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx การวัดผลการด าเนินงาน

เชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วยการวัดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และมีการก าหนดตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สมเหตุสมผลและ

น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 การวัดผลเชิงดุุลยภาพ (Balanced Scorecard; BSC) เป็นเครื่องมือการวัดผลโดยใช้พันธกิจและกล

ยุทธ์ขององค์กรไปเป็นชุดของกรวัดผลการด าเนินงาน โดย BSC จะช่วยก าหนดกรอบของระบบการวัดและ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายมิติ สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขและสะท้อนผลการด าเนินงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลูกค้าและผู้รับบริการ (External Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal 

Process Perspective) ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective) และด้านการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspective) (Kaplan and Norton,1996)
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4.1.1 การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา   

การวัดผลเชิงดุุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่การวัดผลอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการในการสร้างระบบการวัดผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
กระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

                  

                

                         

                       

                    

                        

                    

                    

 Strategy Map)

                     

                    

                 /

                     

                  

                   

      

                    

(Action Plan)         

             

            

PESTEL Analysis,

Five Forces Model

                    

      

      

          

       

                 

           

       

       

                  

                                 

                                     

                                      

             

                                    

                                  

                                         

                   

                            

                                    

               /                     

                            

                              

                           

                        

                            

             

                

               

                      

Improvement Plan

Industry Attractiveness

McKinsey   s Framework

GE McKinsey Matrix

PERFORMANCE 
MEASURES
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  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

( Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

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 
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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) 
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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 กระทรวงเจ้าภาพและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

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 าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุนและรายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน)
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แผนปฏิบัติการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุุลยภาพเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

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

1. ขอความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย   

                    

2. ขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัย ตอ่สภา

มหาวิทยาลัย 

                    

3. สื่อสารถ่ายทอด  

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด และวธิีการวัด 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

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

ไปสู่การปฏิบัติของคณะ

และหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง 

4. ด าเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565  

                    

5. ตดิตามประเมินผล

การด าเนินงาน 

                    

6. รายงานผลการ

ด าเนนิงานไตรมาสที่ 1-

4 และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผา่นระบบ

สารสนเทศ) 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

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

8. รายงานผลการ

ด าเนนิงาน และผลการ

ปรับปรุงพัฒนา รอบ 6 

เดือน และ  

12 เดือน  ตอ่

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย 
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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) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการตา่งๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 


