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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับ

นี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการ รวมทั้ง

การกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 15 โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

6 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้สถาปนาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นคลังปัญญาของชุมชน ควบคู่กับการขยายขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย พร้อมที่ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 

University) และเสริมสร้างให้นิสิตเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีมาตรฐานความรู้และวิชาชีพในระดับ

สากล  

 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 มีมติให้

ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 

ได้มีประกาศเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานราชการตามมาตรา 

7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ตราในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 

129 ตอนพิเศษ 81 ณ วันที่  16 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยการจัดการ (College of Management) 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและ

สนองความต้องการของผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา แต่เดิมวิทยาลัยการจัดการมีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารศิวาเทล ช้ัน 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศกึษา 2555  ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการ 

มีความคล่องตัว จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ อาคารเวฟเพลส  ช้ัน 8 ถนนวิทยุ-เพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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1.2 จำนวนหลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ 5 หลักสูตร 

1 หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศกึษา) 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) 

3 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ (สาขาวิชาการบริหารศึกษา) 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาการการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) 

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

 

1.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

                                     จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

และหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต 

5 1 1 3 -  

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต

และหลักสูตรศลิปศาสตรมหา

บัณฑิต 

7 4 - 3 -  

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

2 1 1  -  
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1.4  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบ พ.ศ. 2564 

จำนวน : คน 

ลำดับ สังกัด บุคลากรปัจจุบัน พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราว 

หมายเหต ุ

1 นักวชิาการศึกษา 4 4 -  

2 นักวชิาการเงินและบัญช ี 2 2 -  

3 เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 4 4 -  

4 คนงาน 2 2 -  
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1.5 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์วิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะวิทยาลัยการจัดการ) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม 

และการเป็นผู้นำด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

- ผลิตทรัพย์กรมนุษย์ให้ให้ตรง

กับการต้องการของประเทศและ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 - นิสิตมีทกัษะแนวคิดทีด่ี  

เป็นคนดี คนเกง่ 

- พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ 

ตามกรอบคุณภาพวิชาชีพ 

การเข้าสู่ University Ranking พัฒนาศักยภาพส่งเสรมิบริการ

วิชาการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

ส่งเสรมิปลกูฝังความเป็นไทยและ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

  

มีระบบกลไกล สิง่แวดล้อม

สนับสนุนพัฒนาความเป็น

สากล/นานาชาต ิ

- มีระบบเทคโนโลยี Smart 

Operation ที่ทันสมัย และ

ผลักดันมหาวทิยาลัยพะเยาสู่

การเป็น Smart University 

- เป็นองค์กรบรหิารด้วย

หลักธรรมภิบาล 

- UI Green  

ผลลัพธ์ 

(Output) 

- ผู้เรียนมีคุณภาพสมรรถนะ

พร้อมที่จะประกอบอาชีพ 

- นิสิตมีทกัษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติเพื่อพัฒนาวิชาชีพชั้นสงู 

-  พัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์

มืออาชีพ 

- การจัดลำดับ University Ranking 

- ยกระดับการตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ

พัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 

 

- มีกิจกรรมที่สง่เสรมิและ

แสดงออกถึงความเป็นไทย 

- ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์สืบ

สานศิลปะวัฒนธรรมด้านตา่งๆ 

-อาจารย์/นิสิต มีการเข้า

ร่วมการประชุมนานาชาต ิ

- มีโครงการ/กิจกรรม ที่

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

นานาชาต ิ

- มีระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

บรหิารจัดการองค์ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

- ผ่านการประเมิน ITA , UI 

Green 

 

ตัวชี้วัดหลัก 

 

- ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง

จาก ศกอ. 

- จำนวนหลกัสูตรที่ทันสมัย และ

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศ 

- อาจารย์ไดรั้บการพัฒนาทุกป ี

- จำนวนผลงานตีพมิพ์ในวารสาร

นานาชาตเิพิ่มขึ้นทุกป ี

- กิจกรรมที่สรา้งความรู้ให้แก่

ชุมชน 

 - จำนวนบรกิารวิชาการ 

ที่เกิดประโยชนตอ 

ชุมชน สังคม ประเทศ  

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

แสดงออกถึงความเป็นไทย 

- จำนวนชุมชนที่ได้รับพัฒนาและ

ทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม 

- นิสิต/อาจารย์ เข้าร่วมการ

ประชุมนานาชาติทกุป ี

- บุคลากรไดรั้บการพัฒนา

เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ป ี

 

- บุคลากรมีทักษะในการ

บรหิารจัดการงานที่มคีุณภาพ 

และต่อยอดเข้าสู่ (R2R) 

- เข้าร่วมการประเมิน ITA , UI 

Green และผ่านการประเมินอยู่

ในระดับดี 
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ตัวชี้วัดรอง 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

เสรมิสร้างคุณภาพนิสิต 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

ที่พัฒนาอาจารย์ 

- จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก

ภายนอก 

  - จำนวนหลกัสูตร/โครงการ/

กิจกรรมของวิทยาลัยและ

เครือข่ายทางวิชาการ 
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1.6 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะวิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะวิทยาลัยการจัดการ) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม 

และการเป็นผู้นำด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนา 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพ

และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1.การจัดการศึกษาตอบสนองต่อ

ภาคการผลิต บริการ ชุมชนและ

สังคม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2. อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

(Happiness & Wellness)) 

THE Impact Ranking TOP 10 

THE World Ranking 2566 

Scimago 2566 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

Thainess & Cultural Enterprise International Networking 

World Ranking 

Conferencing 

1.มีระบบเทคโนโลยี Smart 

Operation ที่ทันสมัย และ

ผลักดันมหาวทิยาลัยพะเยาสู่

การเป็น Smart University 

2. University Communication 

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

4.UI Green 

เป้าหมายคณะ 

ปี 64  

1. นิสิตมคีุณภาพมีสมรรถนะ

มาตรฐานศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 

2. มีระบบและกลไกในการดูแล

ให้คำปรกึษาแก่นิสติอย่างใกล้ชิด 

3. มุ่งเน้นพัฒนาหลกัสูตร/สาขา

ให้สอดคล้องกับการผลิต

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเข้าสู่

ตลาดแรงงานปัจจุบันในการ

พัฒนาประเทศ 

4. มุ่งเน้นผู้เรียนเกิดการรับรู้

สามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในชั้น

1. ผลงานที่ได้รับการตีพมิพแ์ละ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

ตามเกณฑ์ สกอ. 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนงานวิจัยที่

ส่งผลต่อการสรา้งองค์ความรูใ้หม ่

3. มุ่งเน้นผลงานวิจัย นวัตกรรม

สรา้งปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน 

ให้เกิดองค์ความรูท้ี่สามารถออก

เผยแพร่ทางวิชาการ 

1. สรา้งความพึงพอใจในการ

ให้บรกิารระดับดีแกห่น่วยงาน

ภายในและภายนอกเพื่อต่อ

ยอดการสรา้งรายได ้ในการให้

เช่าบริการพื้นที่ จัดกิจกรรม 

ฝึกอบรม 

2. การบรกิารวิชาการแก่ชุมชน

ผ่านการจัดทำโครงการต่างๆ

เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศ 

1. มีกิจกรรมมุง่เน้นสง่เสรมินิสิต

และบุคลากรไดส้ืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ปัญญาท้องท้องถิ่นเพื่อสร้าง 

อัตลักษณองคก์ร 

2. ร่วมพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมกับชุมชนต่างๆ 

1. เสรมิสร้างหลักสูตร/

โครงการ/กิจกรรมของ

วิทยาลัยและเครือข่ายทาง

วิชาการ 

2. ส่งเสรมิทักษะ

ภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร

สายวชิาการและสาย

สนับสนุน 

3. บุคลากรสายวชิาการ

ไดรั้บการอบรมพัฒนาตาม

เกณฑ์สมรรถนะ 

1.มีระบบเทคโนโลย ีSmart 

Operation ที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

ลดกำลงัคน ต้นทุน ในการ

บรหิารงาน 

2. สร้างองคค์วามรู้ให้บคุลากร

กรตระหนักด้านสิง่แวดล้อม

ผ่านโครงการ Green Office 

ร่วมกับกรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

3. สรา้งการรับรู ้ITA ร่วมกัน 

ในการดำเนินงานโปร่งใส 
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เรียน และสามารถนำไปคดิ

วเิคราะห์ ประยุกต์ใชใ้นวชิาชีพ

สอดคล้องกับพันธกิจผลิต

บัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง  

มีความสามารถในทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. อาจารย์ไดรั้บการสนับสนุน

ส่งเสรมิทักษะด้านการสอนและ

การวัดผลเพื่อสอดคล้องกับพันธ

กิจผลิตตามกรอบคุณภาพ

วิชาชีพอาจารย์ด้านการสอน 

(PSF) 

ตรวจสอบได้ 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 15 1,354,500 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

1 180,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 

4 561,500 

3. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้นวิชาการ 

0 0 

4. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

1 120,000 

5. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริม

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

5 3,000 

6. โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

1 350,000 

7. โครงการด้านการบริหารที่มปีระสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

3 140,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-budget :โดยเรยีก report จากระบบ) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในปีการศกึษา 

2563 

รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

ศริิวพิัฒน์พงศ์ 

180,000 เดือน สิ.ค.. – ก.ย. 

รวมงบประมาณ 180,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ UP NORTH รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

ศริิวพิัฒน์พงศ์ 

326,500 เดือน ธ.ค. – ม.ค. 

2 โครงการบัณฑติสัมพันธ์ รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

ศริิวพิัฒน์พงศพ์งศ์ 

155,000 เดือน ม.ค.- ก.พ. 

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

ศริิวพิัฒน์พงศพ์งศ์ 

30,000 เดือน มิ.ย.-ส.ค. 

4 โครงการปัจฉิมนเิทศ รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

50,000 เดือน ม.ค. 
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ศริิวพิัฒน์พงศ์ 

รวมงบประมาณ 561,500  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 - - - - 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการให้คำปรึกษาและบริการ 

ITHESIS 

รองคณบดีวิทยาลัย

การจัดการ 

นางสาวกนกพิชญ์ 

ศริิวพิัฒน์พงศ์ 

120,000 เดือนต.ค. – พ.ย. 

รวมงบประมาณ 120,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. โครงการด้านการเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

0 เดือน ก.ค. 

2 โครงการถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

0 เดือนม.ิย. 

3 โครงการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

1,000 เดือน ก.ค. 
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กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว กลุ่มงานบริการ 

4 โครงการเทิดพระเกียรตสิมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

1,000 เดือนม.ิย. 

5 โครงการส่งเสริมผ้าไทยสืบสาน

วัฒนธรรม  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

1,000 เดือนต.ค.- ส.ค. 

รวมงบประมาณ 3,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาลัยการจัดการ 

4. โครงการด้านการเสรมิสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ประจำปี 2564  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

นางสาววาสนา 

โคตะสินธ์ 

350,000 เดือน ก.ค. 

รวมงบประมาณ 350,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาลัยการจัดการ 

5. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการวิทยาลัยรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

10,000 เดือนต.ค.- ส.ค. 

2 โครงการประชาสัมพันธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

100,000 เดือนต.ค.- ส.ค. 



15 
 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี 

กลุ่มงานบริการ 

30,000 เดือนต.ค.- ส.ค. 

รวมงบประมาณ 140,000  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอ ธิการบดีต่อไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งใน  

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน  

แล ะก าร เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ ขอ งทุ ก ห น่ วย งาน ใน ม ห าวิ ท ยาลั ย พ ะเย า  เพื่ อ เส น อ ต่ อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง  

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์  (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่ อสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การ

ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งช้ีและ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การต่อคณ บดี  ต่ ออธิการบดี  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี

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 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

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

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564 
                  

 ซึ่ งก ระบวนการปฏิบั ติ งานทั้ งหมด  จะปฏิบั ติ ก ารผ่ านระบบ การจัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


