ฉบับปรับปรุง เพื่อรองรับ Strategy Wheel & Expectation

(ร่าง) คู่มือการจัดทําแผนและดําเนินงานตามแผน

โดย
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (15/2559) เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คํานํา
กองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนและการ
ดํ า เนิ น งานตามแผน เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ การดํ า เนิ น งานตามแผน
ให้ ส อดคล้ อ งและมีเป้ า หมายร่ ว มกั น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในขณ ะเดี ย วกั น ก็ จ ะเป็ น เครื่ อ งมือ
ใน ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร “ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม คุ ณ ภ า พ ” ให้ เกิ ด ขึ้ น ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า
(ดั งแน วคิ ด ต าม ภ าพ ป ระก อบ ด้ าน ล่ าง) อีก ทั้ งยั ง ช่ ว ยใน ก ารจั ด ทํ าเอก สารทั้ ง 3 เล่ ม คื อ
1. เล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) : ประกอบด้วย Strategy Wheel & Expectation
2. เล่ม 2 (จะทํา & ทําจริง) : ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น
Part A (จะทํา), Part B (ทําจริง) และ Part C (วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ)
3. เล่ม 3 (ผล คาดหวัง) : ประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับความคาดหวัง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะถูกใช้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ
หน้า
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 1 (บผ.1)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ค)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ก)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 3 (บผ.3)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 4 (บผ.4)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 5 (บผ.5)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 6 (บผ.6)
แบบการจัดทําแผนหมายเลข 7 (บผ.7)

แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561
Strategy Wheel & Expectation (ระดับคณะวิชา)
Strategy Wheel & Expectation (ระดับกอง/ศูนย์)
ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ (ประมาณการ)
(งบเดิม)
แบบสรุปข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ (สรุป บผ.3)
ตารางกรอบเวลาในการดําเนินงานด้านแผนงาน
แบบขออนุมัติโครงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
(ดําเนินการจริง) (คล้าย บผ.3)
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผน
ปฏิบัติการ(ดําเนินการจริง) (สรุป บผ.6) (คล้าย บผ.4)

1
2
9
11
15
22
23
26

แบบจัดทําแผนหมายเลข11 (บผ.1)

1

แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ค)

บผ.2ค ระดับคณะ/วิทยาลัย

ฉบับปรับปรุง เพื่อรองรับ Strategy Wheel & Expectation

ตัวอย่าง วงล้อกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์
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แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ค)
ระดับคณะ/วิทยาลัย

ฉบับปรับปรุง เพื่อรองรับ Strategy Wheel & Expectation

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA
คณะ……………………………
Related
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
AUN QA
(CUPT indicators / ผลการ
V.3.0
2558
2559 2560 2561
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)
criteria
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

Results

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

C.2 การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

C.3 คุณภาพบัณฑิต

C.4 ผลงานของผู้เรียน

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
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Related
AUN QA
(CUPT indicators / ผลการ
V.3.0
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)
criteria
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

Results

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2558

2559

2560

2561

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิ บั ติ ตามบทบาทหน้ าที่ ของ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ
C.8.2 การปฏิบั ติตามบทบาทและหน้ าที่
ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาบัน/คณะ
C.9(1) พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผล
การวิ เ คราะห์ SWOT กั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้
บรรลุ ผ ลตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเป้ า หมาย
ของแผนกลยุทธ์
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Results
(CUPT indicators / ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)

Related
AUN QA
V.3.0
criteria

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2558

2559

2560

2561

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

C.9(2) การกํ า กั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คณะดํ า เนิ น การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร
การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า
ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
C.9(3) ดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร
วิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด
จากปั จ จั ย ภายนอก หรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่
สามารถควบคุ ม ได้ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ การ
ดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของสถาบัน
และให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งลดลงจาก
เดิม
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Results
(CUPT indicators / ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)

Related
AUN QA
V.3.0
criteria

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2558

2559

2560

2561

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

C.9(4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
C.9(5) การกํ า กั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ ต าม
ระบบ
C.9(6) การกํ า กั บ ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
C.9(7) การกํ า กั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดํ า เนิ น งานด้ า นการประกั น
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบั น กํ า หนด ประกอบด้ ว ย การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรว จส อ บ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
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Results
(CUPT indicators / ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)

Related
AUN QA
V.3.0
criteria

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2558

2559

2560

2561

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

S.2 Student mobility
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Results
(CUPT indicators / ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ / พันธกิจ)

Related
AUN QA
V.3.0
criteria

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2558

2559

2560

2561

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

Tool & KSF

S.3 Green University

พันธกิจอื่น ๆ
S.4 …
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บผ.2ก ระดับกอง/ศูนย์

แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ก)
ฉบับปรับปรุง เพื่อรองรับ Strategy Wheel & Expectation

ตัวอย่าง วงล้อกลยุทธ์กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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บผ.2ก ระดับกอง/ศูนย์

แบบการจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2ก)
ฉบับปรับปรุง เพื่อรองรับ Strategy Wheel & Expectation

Results ค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
กอง/ศูนย์
ค่าเป้าหมาย 58-61

Results
(CUPT indicators / ผลการดําเนินงานที่
สําคัญ / พันธกิจ)
1.

58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

ฐานคิด
(ที่มาของค่าเป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุค่าความ
คาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

2.
3.
4.
5.
6.
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แบบจัดทําแผนหมายเลข 3 (บผ.3)
(ประมาณการ) (งบเดิม)

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ
1. รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Community Engagement
 Comprehensive University
 Partially World Class
 International Publication
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ/พันธกิจ) ที่
 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ที่
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)



AEC

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.2 ผู้รับผิดชอบ

โทร

6.3 ผูป้ ระสานงาน

โทร
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7. หลักการและเหตุผล

8. วัตถุประสงค์

9. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย

10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์
 การให้บริการวิจัย
 การเขียนทางวิชาการและงานแปล
 การให้บริการสารสนเทศ







การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ
การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อื่น ๆ (ระบุ)

11. งบประมาณดําเนินการ (ประมาณการ) (งบเดิม)
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

บาท

จาก

.
.
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12. แผนดําเนินงาน (PDCA)

กิจกรรม

ปีงบประมาณ ..............
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
ขั้นดําเนินการ (D)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
ขัน้ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการ (A)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
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ความหมายของรหั
โครงการ
ความหายของรหัสสโครงการ
ประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นชื่อย่อของหน่วยงาน และตัวเลข 7 ตัว แยกเป็น 3 ชุด มีความหมายดังเช่นตัวอย่างรหัส
โครงการ คณะสหเวชศาสตร์

สว 5901011
สว

หมายถึงชือ่ ย่อของคณะสหเวชศาสตร์

เลขรหัสชุดที่ 1 (2 ตัวแรก)
เลขรหัสชุดที่ 2 (2 ตัวกลาง)

หมายถึงเลขสองตัวท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ดําเนินโครงการ
หมายถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะด้านที่ 1 ถึง 7 โดย
01
คือ
ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
02
คือ
ด้านการวิจัย
03
คือ
ด้านบริการวิชาการ
04
คือ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
05
คือ
ด้านการบริหาร
06
คือ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
07
คือ
ด้านการให้บริการสุขภาพ

เลขรหัสชุดที่ 3 (3 ตัวสุดท้าย) หมายถึงตัวเลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยของลําดับที่โครงการ

สว5901011
011

โครงการลําดับที่สิบเอ็ด

01

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

59

ปีงบประมาณ 2559

สว

คณะสหเวชศาสตร์
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แบบจัดทําแผนหมายเลข 4 (บผ.4)

แบบสรุปข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ

(ประมาณการ) (งบเดิม)
(สรุป บผ.3)

สรุปข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ………………………
หน่วยงาน .................................................................
1. โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
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2. โครงการด้านการวิจัย (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการวิจัย

Page 2 of 7

16

3. โครงการด้านบริการวิชาการ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการบริการวิชาการ
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4. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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5. โครงการด้านการบริหาร (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการบริหาร
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6. โครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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7. โครงการด้านการให้บริการสุขภาพ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของมหาวิทยาลัย)
เลขที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติท่ี
Results ที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

รวมโครงการด้านการให้บริการสุขภาพ
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แบบจัดทําแผนหมายเลข 5 (บผ.5)

ตารางกรอบเวลาในการดําเนินงานด้านแผนงาน
บผ.1

แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2558-2561

 ปรับเล็กน้อยผ่าน กก.หน่วยงาน

บผ.2
Strategy Wheel & Expectation

บผ.3
บผ.4
บผ.5
บผ.6

ทํา
ผล

บผ.7

 ปรับเล็กน้อย กก.หน่วยงาน
 ผ่านสภาฯ แล้ว (9 พ.ย.57)

แผนกลยุทธ์

คิด

 ผ่านสภาแล้ว (11 พ.ค. 57)

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ
(การประมาณการ)(งบเดิม)
แบบสรุปข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ (สรุป บผ.3)
กรอบเวลาในการดําเนินงานด้านแผนงาน
(ตารางนี้)
แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ
(ดําเนินการจริง) (คล้าย บผ.3)
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ (ดําเนินการจริง)
(สรุป บผ.6) (คล้าย บผ.4)

 ผ่านสภาฯ แล้ว (6 พ.ย.59)
 ปรับเล็กน้อยผ่าน กก.หน่วยงาน
 สิงหาคม-กันยายน
 ปรับตามงบจริง ม.ค.-มี.ค.
 สิงหาคม-กันยายน
 ปรับตามงบจริง ม.ค.-มี.ค.

ตุลาคม-กันยายน
(ตลอดปีงบประมาณ)
 15 เม.ย. (6 เดือน)
 15 ต.ค. (12 เดือน)

Results – Based Assessment (ตาม CUPT QA, EQA, และ PA)
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แบบจัดทําแผนหมายเลข 6 (บผ.6)
(ดําเนินการจริง) (คล้าย บผ.3)

แบบขออนุมตั ิโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
1. รหัสโครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อโครงการ

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ/พันธกิจ) ที่
 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ที่
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)



AEC

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.2 ผู้รับผิดชอบ

โทร

6.3 ผูป้ ระสานงาน

โทร
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23

7. หลักการและเหตุผล

8. วัตถุประสงค์

9. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย

10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์
 การให้บริการวิจัย
 การเขียนทางวิชาการและงานแปล
 การให้บริการสารสนเทศ







การค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ
การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อื่น ๆ (ระบุ)

11. งบประมาณดําเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

. บาท

บาท จาก

จาก

.
.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
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12. แผนดําเนินงาน (PDCA)

กิจกรรม

ปีงบประมาณ ..............
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
ขั้นดําเนินการ (D)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ……………………………………
2. ……………………………………

13. วัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
2) สถานที่จดั กิจกรรม
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15. การติดตามและประเมินโครงการ
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แบบจัดทําแผนหมายเลข 7 (บผ.7)
(ดําเนินการจริง)
(สรุป ผบ.6) (คล้าย บผ.4)

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ………………รอบ

6 เดือน

12 เดือน

หน่วยงาน .................................................................
1. โครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
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2. โครงการด้านการวิจัย (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการวิจัย
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3. โครงการด้านบริการวิชาการ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการบริการวิชาการ
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4. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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5. โครงการด้านการบริหาร (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการบริหาร
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6. โครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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7. โครงการด้านการให้บริการสุขภาพ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของมหาวิทยาลัย)
เลข
รหัส
ที่ โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
Results ที่ แนวปฏิบัติท่ี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ขออนุมัติ

ใช้จริง

แหล่งทุน
มพ.

ภายนอก

จํานวนตัวบ่งชี้
ของโครงการ ที่สําเร็จ

รวมโครงการด้านการให้บริการสุขภาพ
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หมายเหตุ : การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี มี 2 แนวทาง คือ
A. เชิงปริมาณ : ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีท้งั หมดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 100
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีท้งั หมดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
กําหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความสําเร็จ 5 คะแนน
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบตั ิการประจําปีที่ดําเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบตั ิการประจําปีที่ดาํ เนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กําหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับคะแนนความสําเร็จ 5 คะแนน
3. ร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับทีต่ ้งั ไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปีแต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํา
กว่า ไม่เกิน 20
เกณฑ์การประเมิน โดยการคํานวณหาค่าร้อยละของผลต่างของงบประมาณทีใ่ ช้จ่ายจริงเทียบกับทีต่ ้งั ไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ํากว่าไม่เกินร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ํากว่าเกินกว่าร้อยละ 50 กําหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ํากว่า ในระหว่างร้อยละ 20 และร้อยละ 50 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังตัวอย่าง
ร้อยละ 25 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-25 = 2525*5/30 = 4.17 คะแนน
ร้อยละ 30 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-30 = 2020*5/30 = 3.33 คะแนน
ร้อยละ 35 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-35 = 15 15*5/30 = 2.50 คะแนน
ร้อยละ 40 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-40 = 10 10*5/30 = 1.67 คะแนน
ร้อยละ 45 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-45 = 5 5*5/30 = 0.83 คะแนน
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B. เชิงคุณภาพ : เสนอแนะให้
1. ใช้ Results – Based Assessment เป็นหลักในการคิดและใช้ค่าเป้าหมายหรือความคาดหวังต่างๆ ของ CUPT QA, EQA และ PA เป็นตัวตั้ง ในการ
วิเคราะห์ How well are we doing ? (Gap Analysis)
2. สรุปผลเป็นภาพรวมและนําไปปรับแผนกลยุทธ์ใน Strategy Wheel และ บผ.2 (ถ้าเห็นสมควร)

Page 9 of 9

34

