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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

 1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา   

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  

แต่เดิมอยู ่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื ่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติ

เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออก

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 

คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของวทิยาลัยการจัดการ 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 

7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตราในราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 

129 ตอนพิเศษ 81 ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นับเป็น 1 คณะของมหาวิทยาลัยพะเยา และ 

มีที่ตัง้อยู่ เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 ปัจจุบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษามาแล้วเป็นเวลา 9 ปี ผลิตบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น ผลิตบัณฑิตเข้าสู่

ตลาดแรงงานแล้วมากกว่า 200 คน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับการยอมรับจาก

องค์กรวิชาชีพ ดังเช่น ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในปัจจุบัน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ได้ประกอบวิชาชีพและอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ องค์กร

เอกชน มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
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 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ ่งมั ่นสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

ฝึกอบรม หรือจัดประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประชุม

ของผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การติดต่อ

ประสานงานกับหนว่ยงานทั้งในและต่างประเทศ การเป็นสถานที่จัดการศึกษาทางไกลระหว่างวิทยาลัย

การจัดการและหอ้งเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 หลักสูตรและบริการ  

 หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับการศึกษา

ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับการศกึษาปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี ้  

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

3. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 บริการ  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการบริการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 1) บริการแก่ภายใน อาทิ 

บริการวิชาการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยได้ลง

พื้นที่ชุมชนผ่านโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล/1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส าเร็จ ที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนกุฎีจีน 

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร  ชุมชนเขตคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  2) บริการวิชาการและวิจัยตาม

ความต้องการของหน่วยงานภายนอก อาทิ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น 
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1.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
 

สายวิชาการ จ านว

น 

ต่อคน 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่

ปฏิบัตงิาน (ปี) 

ต่ ากว่า ป.

ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-

39 

40-

55 

56-

74 

≤ 5 5-10 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 6 - - 1 5 - - 6 - 6 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

2 - - - 2 - - 2 1 1 

อาจารย์ 3 - - - 3 - 1 2 2 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

1 - - - 1 - - 1 - 1 

อาจารย์ 1 - - - 1 - 1 - 1 - 

รวม 13 - - 1 12 - 2 11 4 9 

   

1.4  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พนักงาน 

สายสนับสนุน 

จ านวน 

ต่อคน 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ร้อยละ 

ต่ ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-39 40-55 56-74 

พนักงานมหาวทิยาลัย 13 3 6 3 1 9 4  86 

ลูกจ้างเงินรายได้คณะ 2 1 1 - - 1 - 1 14 

รวม 15 4 7 3 1 10 4 1 100 
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1.5 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (วิทยาลัยการจัดการ) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. การบรกิารวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อความเป้นไทยและเอกลักษณ์

ของชาต ิ

6.การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรง่ใสและมี

ธรรมภิบาล 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการ

จัดการ 

 

“ สถาบันที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติและความเป็นเลิศด้านการบรหิารจัดการบนพืน้ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายระดับสากล”  

 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

- ผลิตทรัพย์กรมนุษย์ให้ให้ตรงกับการ

ต้องการของประเทศและสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต 

 - นิสิตมีทกัษะแนวคิดทีด่ี  

เป็นคนดี คนเกง่ 

- พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ ตาม

กรอบคุณภาพวิชาชีพ 

- มีระบบกลไกล สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนพัฒนางานวิจัยสู่การตีพมิพ์

ระดับชาติและนานาชาต ิ

พัฒนาศักยภาพส่งเสรมิบรกิาร

วิชาการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

ส่งเสรมิปลกูฝังความเป็นไทยและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 

 

- มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ที่ทันสมัย และผลกัดันมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

- เป็นองค์กรบริหารด้วยหลกัธรรมภิ

บาล 

- UI Green  

ผลลัพธ์ 

(Output) 

- ผู้เรียนมีคุณภาพสมรรถนะพรอ้มที่จะ

ประกอบอาชีพ 

- นิสิตมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพชั้นสงู 

-  พัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์มือ

อาชีพ 

- การจัดล าดับ University Ranking 

- ยกระดับการตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

-อาจารย์/นิสิต มีการเข้าร่วมการ

ประชุมนานาชาต ิ

 

พัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 

 

- มีกิจกรรมที่สง่เสรมิและแสดงออกถึง

ความเป็นไทย 

- ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

- มีระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย บรหิาร

จัดการองค์ใหม้ีประสิทธิภาพ 

- ผ่านการประเมิน ITA , UI Green 

 

ตัวชี้วัดหลัก 

 

- ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก 

ศกอ. 

- จ านวนหลกัสูตรที่ทันสมัย และ

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศ 

- จ านวนผลงานตีพมิพ์ในวารสาร

นานาชาตเิพิ่มขึ้นทุกป ี

 

- กิจกรรมที่สรา้งความรู้ให้แก่ชุมชน 

 - จ านวนบรกิารวิชาการ 

ที่เกิดประโยชนตอ 

ชุมชน สังคม ประเทศ  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีแ่สดงออกถึง

ความเป็นไทย 

- จ านวนชุมชนที่ได้รับพัฒนาและท านุบ ารุง

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- บุคลากรมีทักษะในการบรหิารจัดการ

งานที่มคีุณภาพ 

และต่อยอดเข้าสู่ (R2R) 

- เข้าร่วมการประเมิน ITA , UI Green 

และผา่นการประเมินอยู่ในระดับด ี
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- อาจารย์ได้รับการพัฒนาทุกป ี

 

ตัวชี้วัดรอง 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เสรมิสรา้งคุณภาพนิสิต 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม  

ที่พัฒนาอาจารย์ 

- จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอก 

- จ านวน โครงการ/กิจกรรมของ

วิทยาลัยและเครือข่ายทางวชิาการ 
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1.6 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการวิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะวิทยาลัยการจัดการ) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. การบรกิารวิชาการด้วยองคค์วามรู้

และนวัตกรรมเพื่อความเขม้แขง็ของ

ชุมชน 

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณข์องชาต ิ

6.การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรง่ใสและมี

ธรรมภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยการ

จัดการ 

 

“ สถาบันที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติและความเป็นเลิศด้านการบรหิารจัดการบนพืน้ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายระดับสากล” 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาค

การผลิต บริการ ชุมชนและสงัคม เปน็

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

(Happiness & Wellness)) 

THE Impact Ranking TOP 10 

THE World Ranking 2566 

Scimago 2566 

International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชมุชน Thainess & Cultural Enterprise 1.มีระบบเทคโนโลยี Smart Operation 

ที่ทันสมัย และผลักดันมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่การเป็น Smart University 

2. University Communication 

3. SDG 6,7,11,12,13,15  

4.UI Green 

เป้าหมายคณะ 

ปี 64  

1. นิสิตมคีุณภาพมีสมรรถนะมาตรฐาน

ศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. มีระบบและกลไกในการดูแลให้

ค าปรกึษาแก่นสิิตอย่างใกล้ชิด 

3. มุ่งเน้นพัฒนาหลกัสูตร/สาขาให้

สอดคล้องกับการผลิตทรัพยากรมนษุย์

เพื่อรองรับเข้าสู่ตลาดแรงงานปัจจุบนั

ในการพัฒนาประเทศ 

4. มุ่งเน้นผู้เรียนเกิดการรับรูส้ามารถ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในชั้นเรยีน และ

สามารถน าไปคิดวเิคราะห์ ประยุกต์ใช้

1. ผลงานที่ได้รับการตีพมิพแ์ละ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติตาม

เกณฑ์ สกอ. 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนงานวิจัยที่สง่ผล

ต่อการสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ 

3. มุ่งเน้นผลงานวิจัย นวัตกรรมสรา้ง

ปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชมุชน ให้เกดิ

องค์ความรู้ที่สามารถออกเผยแพร่

ทางวิชาการ 

4. 1. เสรมิสรา้งหลกัสูตร/โครงการ/

กิจกรรมของวิทยาลัยและเครือข่าย

ทางวิชาการ 

1. สรา้งความพึงพอใจในการให้บรกิาร

ระดับดีแกห่น่วยงานภายในและ

ภายนอกเพื่อต่อยอดการสรา้งรายได้ 

ในการให้เช่าบริการพื้นที่ จัดกิจกรรม 

ฝึกอบรม 

2. การบรกิารวิชาการแก่ชุมชนผา่นการ

จัดท าโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม และประเทศ 

1. มีกิจกรรมมุง่เน้นสง่เสรมินิสิตและ

บุคลากรได้สบืสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

และภูมิปญัญาท้องท้องถิ่นเพื่อสร้าง 

อัตลักษณองคก์ร 

2. ร่วมพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

กับชุมชนต่างๆ 

1. บุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุนได้รับการอบรมพัฒนาตาม

เกณฑ์สมรรถนะ 

2.มีระบบเทคโนโลย ีSmart Operation 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน ลดก าลงัคน ต้นทุน ในการ

บรหิารงาน 

3. สร้างองคค์วามรู้ให้บคุลากรกร

ตระหนักด้านสิง่แวดล้อมผ่านโครงการ 

Green Office ร่วมกับกรมส่งเสรมิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. สรา้งการรับรู ้ITA ร่วมกัน  
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ในวชิาชีพสอดคล้องกับพันธกิจผลิต

บัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง  

มีความสามารถในทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. อาจารย์ได้รับการสนับสนุนส่งเสรมิ

ทักษะด้านการสอนและการวัดผลเพือ่

สอดคล้องกับพันธกิจผลิตตามกรอบ

คุณภาพวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน 

(PSF) 

ในการด าเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 14 197,500 บาท 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

2 55,000 บาท 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

4 41,500 บาท 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

0 0 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการด้วยองค์

ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุน 

1 5,000 บาท 

5. โครงการด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

3 3,000 บาท 

6. โครงการด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและมี

ธรรมภบิาล 

4 93,000 บาท 

 

(ตัวเลขสีแดงเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน) 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรยีก report จากระบบ) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในปีการศกึษา 

2564 

นางสาวธนาภรณ ์ 

ภูพ่ฤกษชาติ 

40,000 บาท เดือนพ.ค.-ก.ย 

2 โครงการภูมิภาคศกึษา ผศ.ดร.วิภาภรณ์  

ภูว่ัฒนกุล และ  

ดร.ธารนิทร์ รสานนท์ 

15,000 บาท เดือนส.ค.-ก.ย. 

รวมงบประมาณ 55,000 บาท  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ นางสาวสิรภิัสสร  

มาวงษ์ 

8,000 บาท เดือนม.ิย.-ก.ค. 

4 โครงการปัจฉิมนเิทศ นางสาวธนาภรณ ์ 

ภูพ่ฤกษชาติ 

10,500 บาท เดือนพ.ค.-สิ.ค. 

5 โครงการ UP NORTH ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

15,000 บาท เดือนธ.ค-ม.ค. 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ใช้ระบบ ITHESIS 

นางสาวไอลดา  

บูรณะสัมฤทธิ์ 

8,000 บาท เดือนก.ค.-ก.ย. 

รวมงบประมาณ 41,500 บาท  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. โครงการด้านการบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

7 โครงการจัดการองคค์วามรู้และ

การสรา้งอาชีพจากทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.เพ็ญพิมพ์ 

พวงสุวรรณ 

5,000 บาท เดือนม.ค.-เม.ย. 

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.โครงการด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์

ของชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

8 โครงการร่วมใจแตง่กายผ้าไทย 

สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ 

ดร.ณัฐรินทร์  

ปริวงส์กุลธร 

1,000 บาท เดือน ต.ค.-ก.ย 

9 โครงการถวายพระพรชัยมงคล

และเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

นางสาววรัญญา  

จารุชัยสิทธิกุล 

1,000 บาท เดือนม.ิย.-ก.ค. 

10 โครงการถวายพระพรชัยมงคล

และเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล

ลักษณพระบรมราชินี 

นางสาววรัญญา  

จารุชัยสิทธิกุล 

1,000 บาท เดือนพ.ค.-มิ.ย. 

รวมงบประมาณ 3,000 บาท  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาลัยการจัดการ 

5. โครงการด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมภิบาล 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

11 โครงการประชาสัมพันธ์ นางสาวสมฤดี  

ศรสีงคราม 

50,000 บาท เดือน ต.ค.-ก.ย 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

นางสาวกัญญาภัทร 

ศรอีาจ 

30,000 บาท เดือน ต.ค.-ก.ย 

13 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร

ในศตวรรษที่ 21 ของวทิยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกัญญาภัทร 

ศรอีาจ 

10,000 บาท เดือน ต.ค.-ก.ย 

14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ของ วิทยาลัยการจัดการ (ITA) 

ดร.เพ็ญพิมพ์  

พวงสุวรรณ 

3,000 บาท เดือนม.ค.-พ.ค 

รวมงบประมาณ 93,000 บาท  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ทราบ 

ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

และการ เบิ ก จ่ าย งบประมาณของทุ กหน่ ว ย ง าน ในมหาวิ ทยาลั ยพะ เ ยา  เพื่ อ เ สนอต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output)  ผลลัพธ์  (Outcome)  และผลกระทบ ( Impact)  โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ านวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี  ต่ออธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
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3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซึ่ งกระบวนการปฏิบัติ ง านทั้ งหมด  จะปฏิบัติ การผ่ านระบบการจัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


