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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้

รวบรวมผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1-4  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนนิงานบางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกันสถานการณล์็อคดาวน์ของรัฐบาล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

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

พัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น   

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 – 2570 น้ี ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้อง

และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ แนวทาง นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ิมต้ังแต่

การปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะต่างๆ ที่นักเรียนต้องมี           

ในศตวรรษน้ี รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้

และเกิดทักษะตามที่ต้องการ  การพัฒนาทางด้านวิชาการตามศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารองค์กรให้มีประสทิธิภาพ         

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ (5) บรหิารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในระหว่างที่ประเทศชาตเิกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดเร่งดว่น (Super KPI) รอบ 12 เดอืน  

ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามคีวามก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 71.90 ในขณะที่มกีาร

เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 68.53  

        

 

 

         (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

      รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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1. รายงานความก้าวหน้าตวัชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

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

เร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน ์“มหาวทิยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์    

7 กลยุทธ ์ 23 มาตรการ 10 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งดว่น (Super KPI) และ 32 ตัวช้ีวัดการด าเนนิงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ประกอบดว้ย 

 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ ์17 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งดว่น (Super KPI) และ 17 ตัวช้ีวัดการด าเนนิงานตาม

แผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบดว้ย  1 เป้าประสงค์  

3 กลยุทธ ์9 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งดว่น (Super KPI) และ 9 ตัวช้ีวัด การด าเนนิงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ย่ังยืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวช้ีวัดการ

ด าเนนิงานตามแผน (KPI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 

  1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ ์9 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)  และ 8 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม

แผน (KPI) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ ์23 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัดภารกิจเร่งดว่น (Super KPI) และ 20 ตัวช้ีวัดการด าเนนิงานตามแผน (KPI) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ของผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 5 

 

ตารางที่ 1  รายงานความกา้วหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   

       (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับ

ที ่

ยุทธศาสตร์และ 

การเช่ือมโยง 

ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม  output outcome ผลส าเร็จ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธท์ี่ 1.7 

มาตรการที่ 1.7.2  

ร้อยละของนักเรียนที่มี

คุณภาพชีวิตในระดับด ี

กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 

การพัฒนาพืน้ทีส่ าหรับ 

นักเรียนทกุระดับ 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตอยู่ 

ในระดับด ี

1. จัดท าพืน้ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ 

ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพืน้ที่สี

เขียว บรเิวณของโรงเรียน 

3. ปรับปรุงห้องเอนกประสงคห์อพัก

ให้เป็นพืน้ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ 

4. ปรับปรุงพืน้ที่บรเิวณโรงอาหารให้

ถูกสขุลักษณะ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธท์ี่ 1.7  

มาตรการที่ 1.7.2 

จ านวนนกัเรียนที่มาขอรับ

การช่วยเหลือด้านสขุภาพจิต  

กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย มีศูนย์ให้ค าปรกึษา และมี

ระบบกลไกในการดูแลให้

ค าปรกึษาแก่นกัเรียนที่มี

ปัญหาสุขภาพจติ /การ

พัฒนาสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับด ี

1. มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเปิดภาค

เรียนโดยใช้แบบประเมินจากกรม

สุขภาพจิต 

2. มีการดูแลให้ค าปรกึษานักเรียนที่มี

ปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยอาจารย์

ประจ าชั้นและอาจารย์แนะแนวที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรกึษา 

3. พัฒนาระบบการให้ค าปรกึษาและ

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสขุภาพจิต  

4. ปรับปรุงห้องให้ค าปรกึษาส าหรับ

นักเรียนที่มีปัญหาด้านสขุภาพจิต 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับ

ที ่

ยุทธศาสตร์และ 

การเช่ือมโยง 

ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม  output outcome ผลส าเร็จ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธท์ี่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ B2 Upper 

Intermediate 

กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพของ

อาจารย์ เพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 

อาจารย์เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติรองรับการ

เปิดการเรียนการสอนรับ

สากลในอนาคตอันใกล ้

1. จัดเตรียมห้องปฏบิัติการทางภาษา 

เพื่อทดสอบ CEFR 

2. จัดสอนและฝึกทกัษะภาษาต่าง

อังกฤษให้กับบุคลากรโดยอาจารย์

ชาวต่างชาติและอาจารย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ 

3. จัดทดสอบ CEFR ให้กับบุคลากร 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  

กลยุทธท์ี่ 5.1  

มาตรการที่ 5.1.3 

ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนนุ สอบผ่าน CEFR 

ระดับ A2 Elementary 

กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 ของบุคลากร

สายสนับสนนุ เข้าร่วม

โครงการ  

บุคลากรสายสนับสนุน 

สอบผ่าน CEFR ระดับ A2 

Elementary 

1. จัดเตรียมห้องปฏบิัติการทางภาษา 

เพื่อทดสอบ CEFR 

2. จัดสอนและฝึกทกัษะภาษาต่าง

อังกฤษให้กับบุคลากรโดยอาจารย์

ชาวต่างชาติและอาจารย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ 

3. จัดทดสอบ CEFR ให้กับบุคลากร 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธท์ี่ 

5.2 มาตรการที่ 5.2.2 

รายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 50 หรือเต็ม

รายวิชา) 

      เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดย 

1. อบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการ

เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ แก่

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

2. ผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

เช่น Power point แบบฝึกหัด เป็นต้น 

3. จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา

เป็นภาษาอังกฤษควบคูก่ับภาษาไทย

ในชั้นเรียน 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ชื่อหน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

/กิจกรรม 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้

จ่ายจริง 
คงเหลือ แผน ผล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 29 4,279,392 2,932,808 1,346,584 100 71.90 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ 

(หลังโควิด-

19) 

ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ดา้นวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 9 982,000 861,340.20 87.71 120,659.8 100 77.77 

ดา้นคุณภาพนสิติ 17 1705587 1354507 79.42 361080 100 68.42 

ดา้นวิจัยและบริการวิชาการ 2 257,116 78,626 30.58 178,490 100 83.33 

ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2 85,060 20,060 23.58 65,000 100 50 

ดา้นความเป็นสากลนานาชาติ 2 100,000 54,110 54.11 45,890 100 100 

ดา้นบริหารจัดการ 9 1,155,335 616,443 53.36 538,892 100 97.14 

รวม 41  4,285,098.00   2,985,086.20   69.66   1,310,011.80  100 79.44 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา    ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนางานวิชาการและบริหารหลักสูตร 5,000 0 0 5,000 100 0 

2 โครงการจัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน 10,000 0 0 10,000 100 0 

3 โครงการสอนทบทวนและสง่เสริมทักษะความเป็นเลศิทางวิชาการ 70,000 65,100 93.0 4,900 100 100 

4 โครงการสง่เสริมการแข่งขันทางวิชาการ 240,000 153,800.20 64.08 86,199.80 100 100 

5 โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้และการจัดค่ายเชิงวิชาการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน – กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

5,000 5,000 100 0 100 100 

6 โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้และการจัดค่ายเชิงวิชาการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน – กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

620,000 605,500 97.66 14,500 100 100 

7 โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิดา้นวิชาการ ระดับประถมศกึษา 

- กิจกรรมสนุกคิดวิทย์-คณิต สร้างอนาคต 

20,000 19,940 99.70 60 100 100 

8 โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิดา้นวิชาการ ระดับประถมศกึษา 

- กิจกรรม Open House 

2,000 2,000 100 0 100 100 

9 โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิดา้นวิชาการ ระดับประถมศกึษา 

- กิจกรรม Christ+New จิว๋แต่แจ๋ว 

10,000 10,000 100 0 100 100 

 รวม 982,000 861,340 87.71 120,659.80 100 77.77 
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ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสิต)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  

เบิกจ่าย ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 

คงเหลือ  ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม ประถมศกึษา 42,000 38,900 92.62 3,100 100 100 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ ประถมศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ 

10,000 6,108.25 61.08 3,891.75 100 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ ประถมศึกษา 

- กิจกรรมค่าลูกเสอื เนตรนารี (Day Camp) 

3,000 3,000 100 0 100 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ ประถมศึกษา 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

22,078.82 22,078.82 100 0 100 100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ ประถมศึกษา 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย 

24,508 24,508 100 0 100 100 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ ประถมศึกษา 

- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 

10,000 10,000 100 0 100 100 

7 โครงการสร้างเสรมิศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน

ทักษะสังคมและการอยู่ร่วมกัน-กิจกรรมค่ายพักแรม

และเดินทางไกลลูกเสอื เนตรนารี 

50,000 49,294 98.58 706 100 100 

8 โครงการสร้างเสรมิศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน

ทักษะสังคมและการอยู่ร่วมกัน-กิจกรรมปัจฉมินเิทศ

นักเรียนช้ันม.3และม.6 

30,000 27,100 90.33 2,900 100 100 



P a g e  | 11 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  

เบิกจ่าย ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 

คงเหลือ  ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

9 โครงการสร้างเสรมิกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 

4,000 0 0 4,000 100 0 

10 โครงการสาธติวพิิธทัศนา 0 0 0 0 100 ยกเลกิ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มกิจการ

นักเรียน 

70,000 0 0 70,000 100 0 

12 โครงการสง่เสริมทักษะชีวติกระบวนการคิดและ 

ความเป็นผู้น า 

60,000 59,892 99.82 10,108 100 100 

13 โครงการสง่เสริมสุขภาพ สุนทรียภาพและ  

บุคลกิภาพที่ดี – กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทาง

กีฬาและการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 

50,000 36,180 72.36 13,820 100 100 

14 โครงการสง่เสริมสุขภาพ สุนทรียภาพและ  

บุคลกิภาพที่ดี – กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

DesUP Sport 

50,000 47,000.50 94.00 2,999.50 100 100 

15 โครงการสง่เสริมสุขภาพ สุนทรียภาพและ  

บุคลกิภาพที่ดี – กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาธติสามัคคี 

1,070,000 902,375.39 84.33 167,624.61 100 100 

16 โครงการสง่เสริมสุขภาพ สุนทรียภาพและ  

บุคลกิภาพที่ดี- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

การแสดงทางดา้นดนตรีสากล 

155,000 128,070.34 82.63 26,929.66 100 100 

17 โครงการสร้างภูมิคุม้กันภัยเสริมสร้างพลานามัย 

แก่นักเรียน 

55,000 0 0 55,000 100 0 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  

เบิกจ่าย ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 

คงเหลือ  ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

18 โครงการพัฒนาวินัยสร้างเสริมอุปนสิัยพลเมอืงดี 0 0 0 0 0 ยกเลกิ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก 0 0 0 0 0 ยกเลกิ 

 รวม 1,705,587 1,354,507 79.42 361,080 100 68.42 
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ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยส าหรับบุคลากร 207,600 29,110 14.02 178,490 100 50 

        

        

        

        

        

 รวม 207,600 29,110 14.02 178,490 100 50 
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ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เครอืขา่ยผู้ปกครอง 

และการบริการสังคม 

49,516 49,516 100 0 100 100 

        

        

        

        

        

 รวม 49,516 49,516 100 0 100 100 
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ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลกัษณ์ของชาติ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

55,060 20,060 36.43 35,000 100 100 

2 โครงการความร่วมมอืดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา 

ท้องถิ่นกับหนว่ยงาน ภายในและภายนอก 

30,000 0 0 30,000 100 0 

        

        

        

        

 รวม 85,060 20,060  65,000 100 50 
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ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความเป็นสากล 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา    ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการสนับสนุนการท าโครงงานและน าเสนอผลงาน 

ของนักเรียน - กิจกรรมสนับสนุนการท าโครงงานนักเรียน 

60,000 19,110 31.85 40,890 100 100 

2 โครงการสนับสนุนการท าโครงงานและน าเสนอผลงาน 

ของนักเรียน - กิจกรรมสัปดาห์วชิาการ 8 กลุ่มสาระ 

40,000 35,000 87.50 5,000 100 100 

        

        

        

        

 รวม 100,000 54,110 54.11 45,890 100 100 
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ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

(หลัง COVID-19)  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ 240,000 112,422 46.84 127,578 100 100 

2 โครงการสง่เสริมการบริหารงานภายใตห้ลัก ITA 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

20,500 2,450 0.11 18,050 100 100 

3 โครงการรบัสมัครนักเรียน 179,835 179,805 99.98 30 100 100 

4 โครงการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสนิใจ (MIS) – กิจกรรม

พัฒนา website ของโรงเรียนสาธิต 

0 0 0 0 100 ยกเลกิ 

5 โครงการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสนิใจ (MIS) – กิจกรรม

อบรมระบบสารสนเทศ 

0 0 0 0 100 ยกเลกิ 

6 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 445,000 103,082 23.16 341,918 100 80 

7 โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศนแ์ละบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสาธิต 

200,000 170,224 85.11 29,776 100 100 

8 โครงการอนรุักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  

- กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว Green School 

 

 

50,000 28,600 57.20 21,400 100 100 
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9 โครงการอนรุักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

- กิจกรรมรูร้ักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชน ตามรอย 

ความพอเพียง 

20,000 19,860 99.30 140 100 100 

 รวม 1,155,335 616,443 53.36 538,892 100 97.14 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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5.กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      

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

  การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ปัญหา และอุปสรรค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือน า

ประสบการณจ์ากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุ

วิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน กับ ผลการ

ด าเนนิงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET)              

เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการ รวมทั ้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที ่ถูกต้องแม่นย า เชื ่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงาน

ผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะน้ี

อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผลการด าเนนิงาน 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ ให้ทราบความส าเ ร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุง่น าเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome)  แ ล ะผลกระทบ  ( Impact)  โ ดย ให้ มี ก า รป ระ เ มิ นตน เ อ ง เ พ่ื อ ส ร้ า ง ก ร ะบวนการ เ รี ยน รู้   

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้า งความสอดคล้องของการประ เมินผลการด า เน ินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามรอบ

เวลาที่ก าหนดอย่างต่อเ น่ือง พร้อมทั้ งการน าผลการประเมินมาป รับปรุง พัฒนาให้บรรลุ เป้าหมาย  

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 เดอืน โดยก าหนดให้มกีารประเมินปีงบประมาณละ 2 ครัง้  
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(4) องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนนิงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

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

และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังน้ี 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2563 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

    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 าหนดเกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จ

ของแผนงานเป็นร้อยละของความส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มีผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ระดับคะแนน 2 มีผลการด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการด าเนนิงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการด าเนนิงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการด าเนนิงานระดับดมีาก 

 

…………………………………………… 


