
รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

     7,500,000      
 

1.1 ด้านวิชาการ   4,000,000       

(1) การพัฒนาหลักสูตรแบบ Pre-Degree  

   25 หลักสูตร x 30,000 บาท/หลักสูตร 

25 หลักสูตร                750,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(2) การพัฒนาหลักสูตร Non-degree ท่ีสรา้งรายได้ 

    25 หลักสูตร x 20,000 บาท/หลักสูตร 

25 หลักสูตร                500,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(3) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

    25 หลักสูตร x 20,000 บาท/หลักสูตร 

25 นวัตกรรม                500,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(4) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

    ของชุมชน  

    25 นวัตกรรม x 20,000 บาท/นวัตกรรม  

25 นวัตกรรม                500,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(5) การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียน 

    การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

    20 ผลงาน x 35,000 บาท/การตีพิมพ์   

20 ผลงาน                700,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(6) รางวัลคณะที่มีผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจาก 

    นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

    ชุมชน (สูงสุด 3 อันดับ) 

    อันดับท่ี 1 50,000 

    อันดับท่ี 2 30,000 

    อันดับท่ี 3 10,000 

3 รางวัล                  90,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

(7)  Platform การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Pre-degree/Non-

degree) 

1 Platform                560,000   กองบรกิารการศึกษา และ 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 

(8) รางวัลคณะที่มีอาจารย์ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มอือาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  (คะแนนสูงสุด 3 อันดับ)) 

อันดับท่ี 1 50,000 

อันดับท่ี 2 30,000 

อันดับท่ี 3 10,000 

3 รางวัล                  90,000 กองบริการการการศึกษา    

 

(9)รางวัลคณะที่มีอาจารย์ผ่านการประเมิน (Thailand-PSF) สูงสุด 3 

อันดับ 

อันดับท่ี 1 50,000 

อันดับท่ี 2 30,000 

อันดับท่ี 3 10,000  

3 รางวัล                  90,000  กองบริการการการศึกษา    

 

(10) การสง่เสริมอาจารย์ท่ีได ้UP-PSF Level 3 เข้าสู ่Thailand-PSF   20 คน                220,000  กองบริการการการศึกษา     

 

 

 

 

 

 

 



รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

 
    

 

1.2 ด้านคุณภาพนิสิต   3,500,000       

KPI ของกลยุทธ์ 1.1.2          

(1)  การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต “สุขภาพ บุคลกิภาพ สุนทรยีภาพ” โดย

ใช ้extra curriculum  

1.1ผลการประเมนิอัตลักษณ์นิสติ อยู่ระดับมากขึน้ไป 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                 600,000  กองกจิการนิสติ   
 

(2) การพัฒนา UP Entrepreneurial space “พืน้ท่ีการเรียนรู้สูก่ารเป็น

ผู้ประกอบการ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” 

2.1 พืน้ท่ีการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ/จ านวนผู้ประกอบการ 

 

2.2 ผลการประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก 

 

 

จ านวน 1 พืน้ท่ี/จ านวน3

ผู้ประกอบการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

               400,000  กองกจิการนิสติ   

 

KPI ของกลยุทธ์ 1.2.1          

(3) การพัฒนาศษิย์เก่าให้มีสมรรถนะแห่งอนาคต ดว้ยหลักสูตร Non-

degree 

     (3.1) จ านวนศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาในหลักสูตร Non-Degree 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า 200 คน 

     (3.2) ผลการประเมนิสมรรถนะแห่งอนาคตของศิษย์เก่า มคีวามรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้อยู่ในระดับมาก 

 

 

ไม่น้อยกว่า 200 คน 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

                100,000   กองกจิการนิสิต    

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

KPI ของกลยุทธ์ 1.3.1          

(4) การพัฒนาพืน้ท่ี Activities &cultural space “ลานกจิกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม” 

4.1 พืน้ท่ีการเรียนรู้ทางด้านกิจกรรม ดนตร ีและศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ผลการประเมินสุนทรยีภาพของนิสติอยู่ในระดับมาก 

4.3 ผลการประเมินระดับความสุขของนิสิตอยู่ในระดับมาก 

 

 

 ไม่น้อยกว่า 1 พืน้ท่ี 

ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 70  

ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 30 

             1,500,000   กองพัฒนาคุณภาพนิสติฯ    

 

(5) นวัตกรรมการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตนิสิตดา้นสวัสดกิารและบรกิาร 

สนับสนุนการอยู่และเรยีนอย่างมีความสุข 

5.1 โรงอาหารเพื่อนเพื่อเพื่อน (Food for Friend) 

5.2 รางวัลนวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการ เพื่อนิสิตอยู่และ

เรยีนอย่างมคีวามสุข รางวัลละ 10,000 บาท 

5.3 Show&Share นวัตกรรมการสง่เสริมคุณภาพชีวิตนิสติใน

ระดับประเทศ 

 

 

1 พืน้ท่ี 

10 รางวัล 

 

1 ครัง้ 

               900,000   กองพัฒนาคุณภาพนิสติฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และชุมชน   11,200,000      

KPI ของกลยุทธ์ 2.1.1          

(1) Best Practice ท่ีใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม (Societal Well-Being) 

    (1.1) SDGs 2, 4, 9, 12, 17  ไม่น้อยกว่า 10 รางวัล 

    (1.2) SDGs 3, 5, 11, 15  ไม่น้อยกว่า 10 รางวัล 

ไม่น้อยกว่า 20 รางวัล              2,000,000  กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  

  

 

(2) การยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยท่ีน าไปขยายผลหรือต่อยอด

การใชป้ระโยชน์สูเ่ชิงพาณชิย์ (UP Products)  

    (2.1) จ านวนผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้  

ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 

ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์                700,000  กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  

  

 

(3) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเครอืข่ายการอนุรักษ์นกยูงไทยสูเ่ชิง

พาณิชย์ (UP ร าแพน Products) เพือ่ความเป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม 

(Societal Well-Being) 

    (3.1) จ านวนผลิตภัณฑ์เครอืข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยท่ีก่อให้เกิดรายได้

แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ 

ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์  -  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  - 

 

KPI ของกลยุทธ์ 2.1.2          

(4) ผลงานวิจัยรับใชส้ังคมท่ีบูรณาการการเรียนการสอน การสรา้ง

เครอืข่ายในการเรยีนรู ้ที่สนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  

   (4.1) จ านวนรางวัลผลงานวิจัยรับใชส้ังคม ไมน้่อยกว่า 5 รางวัล 

ไม่น้อยกว่า 5 รางวัล                500,000  กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

  
 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

KPI ของกลยุทธ์ 2.2.2          

(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชนจ์รงิในชุมชน หรือใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือท้องถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม 

(Societal Well-Being) 

(5.1) จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน  

ไม่น้อยกว่า 20 รางวัล 

                       -    กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  

- 

 

(5.2) จ านวนรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึน้/ลดรายจา่ย 

รอ้ยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา  

รายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10  

หรอืลดรายจา่ย ร้อยละ 10 

                       -    กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  

- 
 

KPI ของกลยุทธ์ 2.3.1       
 

 

(6) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  
THE Impact Rankings ≤15 

SCIMACO ≤15 
                       -    

กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  

- 
 

(7) จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

    (7.1) ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 

    (7.2) ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 300 ผลงาน 

 

 

ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 300 ผลงาน 

8,000,000 กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI  
   

 

 

 

 

 

 



รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

             1,135,000  
 

    
 

KPI ของกลยุทธ์ 3.1.1          

(1) Best Practice ท่ีใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม (Societal Well-Being) 

(1.1) รางวัล Best Practice ไม่น้อยกว่า 20 รางวัล  

 ไม่น้อยกว่า 20 รางวัล                300,000  กองบรหิารงานวิจัย     
 

KPI ของกลยุทธ์ 3.2.1          

(2) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีบูรณาการกับการเรยีนการสอนเพื่อ

พัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์การเรยีนรูผ้่านกระบวนการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

(2.1) จ านวนชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาฯ ไมน้่อยกว่า 10 ชุมชน 

(2.2) จ านวนนิสิตท่ีเข้ารว่ม ไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 5 ของนิสติท้ังหมด 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน 

รอ้ยละ 5 ของนิสิตท้ังหมด 

                       -    กองบรหิารงานวิจัย  

UPITI 

กองกจิการนิสติ (2.2)  

- 

 

(3) การพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นท่ีเพื่อการเรยีนรูข้องชุมชน            

(UP Learning Space) 

    (3.1) รางวัลพืน้ท่ีการเรียนรูข้องชุมชนท่ีพัฒนาและขับเคลื่อนโดย

คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า 10 พืน้ท่ี 

 

ไม่น้อย 10 พืน้ท่ี 

               500,000   กองบรหิารงานวิจัย     

 

(4) การสง่เสริมผู้สูงอายุให้มคีวามเป็นอยู่ท่ีดีแบบองค์รวม 1 โครงการน าร่อง                335,000  คณะสหเวชศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

 



รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ  
2,000,000 

    
 

KPI ของกลยุทธ์ 4.1.1          

(1) Best Practice ท่ีใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนารชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม (Societal Well-Being)  

    (1.1) Best Practice ท่ีสนับสนุน Eco system ตามแนวคิด Diversity 

to uniqueness Phayao เพื่อการอนุรักษ์ สบืสาน ฟื้นฟู และต่อยอด 

จ านวนไม่น้อยกว่า 4 รางวัล  

    (1.2) Best Practice ท่ีสนับสนุน Phayao Cultural Learning Space 

พัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกจิเชิงสรา้งสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่

ชุมชน จ านวนไมน้่อยกว่า 3 รางวัล 

    (1.3) Best Practice ท่ีสนับสนุนดา้นการพัฒนาชุมชนดว้ยฐานทุน

ทางวัฒนธรรม ตามแนวทาง Creative Economy จ านวนไม่น้อยกว่า 3 

รางวัล 

 

 

ไม่น้อยกว่า 4 รางวัล 

 

 

ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 

 

 

ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 

             1,000,000   กองกจิการนิสิต 

คณะ/วิทยาลัย  

  

 

KPI ของกลยุทธ์ 4.2.1          

(2) การสร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย "Thainess" 

สง่เสริม สืบสาน ต่อยอด สร้างคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

    (2.1) รางวัลคณะที่ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยท่ีได้รับการ

สง่เสริมในทุกหน่วยงาน (Aesthetics of Thainess : สุนทรยีภาพแห่ง

ความเป็นไทย)  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รางวัล  

 

ไม่น้อยกว่า 5 รางวัล 

500,000 กองกจิการนิสติ 

คณะ/วิทยาลัย  

  

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

KPI ของกลยุทธ์ 4.2.2          

(3) การสง่เสริมพัฒนา Cultural Entrepreneur หรอื Start Up บนฐาน

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นท่ีไดร้ับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

และระดับชาติ   

     (3.1) รางวัลพัฒนา Cultural Entrepreneur หรอื Start Up บนฐาน

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รางวัล  

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 5 รางวัล  

               500,000  กองกจิการนิสติ 

คณะ/วิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตัวชี้วัดส าคัญ (Super KPI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
 ผู้รับผิดชอบ   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และ

มีธรรมาภิบาล 

  3,165,000      
 

KPI ของกลยุทธ์ 5.1.1 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   600,000       

(1) คณะที่มีผลการด าเนินงานแต่ละด้านตามเกณฑ์ EdPEx โดด

เดน่และเป็นต้นแบบการด าเนินงานได้ 

1.1 จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบดา้นการวางแผนกล

ยุทธ์ จ านวน 3 คณะ 

1.2 จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบดา้นการสร้างความ

ผูกพันกับผู้เรยีน จ านวน 3 คณะ 

1.3 จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบดา้นการก าหนด

ตัวชี้วัดและวางกระบวนการวัดผล จ านวน 3 คณะ 

1.4 จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

รางวัลคณะ/หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ 4 ดา้น ด้านละ 3 

รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลชนะเลศิ จ านวน 25,000 บาท 

2. รางวัลรองรางวัลชนะเลศิ จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 

10,000 บาท) 

9 คณะ 

 

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

(2) คณะ/หน่วยงานท่ีมพีัฒนาการผลการประเมนิคุณภาพภายใน

เพิ่มขึ้น (Rising Score) 

 1. จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลการประเมนิเพิ่มขึ้นจากการ

ประมินของปีกอ่นหน้า ต้ังแต่ 80 คะแนนขึน้ไป           

จ านวน ≤ 6 คณะ 

2. จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลการประเมนิเพิ่มขึ้นจากการ

ประเมนิของปีก่อนหน้าท่ี 40 – 79 คะแนน จ านวน ≤ 6 คณะ 

3. จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลการประเมนิเพิ่มขึ้นจากการ

ประเมนิของปีก่อนหน้า น้อยกว่า 40 คะแนน                

จ านวน ≤ 6 คณะ 

โดย 

1. รางวัลคณะ/หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากการ

ประเมนิของปีก่อนหน้า ต้ังแต่ 80 คะแนนขึน้ไปหน่วยงานละ 

30,000 บาท 

2. รางวัลคณะ/หน่วยงานท่ีมผีลการประเมินเพิ่มขึ้นจากการ

ประเมนิของปีก่อนหน้า ท่ี 40 – 79 คะแนน เป้าหมายท่ี 200 

หน่วยงานละ 20,000 บาท 

3. รางวัลคณะ/หน่วยงานท่ีมผีลการประเมนิเพิ่มขึ้นจากการ

ประเมนิของปีก่อนหน้า น้อยกว่า 40 คะแนน หนว่ยงานละ 

10,000 บาท  

 

  

6 คณะ  

 

 6 คณะ 

 

 6 คณะ  

 

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

KPI ของกลยุทธ์ 5.2.1 กองแผนงาน          

(3) ผลการประเมนิ ITA  

    (3.1) ผลการประเมนิ ITA ระดับมหาวิทยาลัย ไมต่่ ากว่า ระดับ A  

    (3.2) ผลการประเมนิ UP ITA ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มผีล

ประเมนิไม่ต่ ากว่าระดับ A ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน (มอบใบ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ) 

 

ไม่ต่ ากว่า ระดับ A  

ไม่ต่ ากว่าระดับ A ไม่ต่ ากว่า 

20 หน่วยงาน 

                       -     กองแผนงาน  - 

 

(4) ผลการประเมนิองค์กรคุณธรรม  

    (4.1) ผลการประเมนิระดับมหาวิทยาลัย ไมต่่ ากว่า ระดับท่ี 2 

องค์กรคุณธรรม 

    (4.2) ผลการประเมนิภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มผีลประเมนิไมต่่ า

กว่าระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน (มอบใบ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ) 

 

ไม่ต่ ากว่า ระดับท่ี 2   

ไม่ต่ ากว่าระดับท่ี 2   

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

                       -     กองแผนงาน  - 

 

(5) องค์กร SMART Operation 

    (5.1) องค์กร SMART Budgeting (องค์กรท่ีใชร้ะบบ e-Budget ใน

การจัดการงบประมาณได้ยอดเยี่ยม) (5 หน่วยงาน x 5,000 บาท = 

25,000 บาท) 

    (5.2) องค์กร SMART Strategy (องค์กรท่ีใชร้ะบบ e-Budget ใน

การวางแผนกลยุทธ์ได้ยอดเยี่ยม)  (5 หน่วยงาน x 5,000 บาท = 

25,000 บาท) 

    (5.3) องค์กร SMART Evaluation (องค์กรท่ีใช้ระบบ e-Budget ใน

การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้ยอด

เยี่ยม) (3 หน่วยงาน x 5,000 บาท = 15,000 บาท) 

 

องค์กร SMART Budgeting 

5 รางวัล 

องค์กร SMART Strategy  

5 รางวัล 

องค์กร SMART Evaluation 

5 รางวัล 

65,000 กองแผนงาน  

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

KPI ของกลยุทธ์ 5.3.1 กองอาคารสถานที่         

(6) ผลการจัดอันดับ UI Green ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 7,000 

คะแนนขึน้ไป 

    (6.1) จัดสรรเป็นรางวัล จ านวน 1,200,000 บาท โดยแยกการมอบ

เงินรางวัลเป็น 3 กลุม่ตามเกณฑ์ UI Green 6 ดา้น ซึ่งจะมีการจัดท า

เกณฑ์การประเมินพร้อมท้ังคัดเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุดของแต่ละกลุ่มเพื่อ

จัดอันดับ ดังนี้ 

         กลุ่ม A: (2) Energy & Climate Change และ (6) Education & 

Research รางวัลรวม 620,000 บาท โดยในแต่ละกลุม่จะให้รางวัล

ระดับ Gold 150,000 บาท จ านวน 1 รางวัล/ Sliver 70,000 บาท 

จ านวน 1 รางวัล/ Bronze 30,000 จ านวน 1 รางวัล/ Great จ านวน 3 

รางวัลๆละ 15,000 บาท 

         กลุ่ม B: (3) Waste และ (4) Water รางวัลรวม 380,000 บาท 

โดยในแต่ละกลุ่มจะให้รางวัลระดับ Gold 100,000 บาท จ านวน 1 

รางวัล/ Sliver 50,000 บาท จ านวน 1 รางวัล/ Bronze 20,000 จ านวน 

1 รางวัล/ Great จ านวน 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท 

         กลุ่ม C: (1) Setting & Infrastructure และ (5) Transportation 

รางวัลรวม 200,000 บาท โดยในแต่ละกลุ่มจะใหร้างวัลระดับ Gold 

50,000 บาท จ านวน 1 รางวัล/ Sliver 30,000 บาท จ านวน 1 รางวัล/ 

Bronze 10,000 จ านวน 1 รางวัล/ Great จ านวน 2 รางวัลๆละ 5,000 

บาท 

    (6.2) จัดสรรเป็นงบประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ UP Green 

Fair 200,000 บาท 

ไม่เกินอันดับท่ี 10  

ของประเทศ  

1,400,000 กองอาคารสถานท่ี  

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

(7) จ านวนคณะ/หน่วยงานท่ีเข้ารว่มการจัดอันดับตามเกณฑ์การ

ประเมนิมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green Office)  โดยเป็นเงินรางวัลรวม 

560,000 บาท 

     (7.1) รางวัล Green Office ระดับเหรยีญทอง  

            (จ านวน 3 หน่วยงาน x 50,000 บาท = 150,000 บาท) 

     (7.2) รางวัล Green Office ระดับเหรยีญเงิน  

            (จ านวน 5 หน่วยงาน x 30,000 บาท = 150,000 บาท) 

     (7.3) รางวัล Green Office ระดับเหรยีญทองแดง   

            (จ านวน 5 หน่วยงาน x 20,000 บาท = 100,000 บาท) 

     (7.4) รางวัลการรักษาระดับ (160,000 บาท) 

           เหรยีญทอง จ านวน 2 หน่วยงาน  

           (จ านวน 2 หน่วยงาน x 25,000 = 50,000 บาท) 

           เหรยีญเงิน จ านวน 6 หน่วยงาน  

           (จ านวน 6 หน่วยงาน x 15,000 = 90,000 บาท) 

           เหรยีญทองแดง จ านวน 2 หน่วยงาน  

           (จ านวน 2 หน่วยงาน x 10,000 = 20,000 บาท) 

    (7.5) งบด าเนินงาน (40,000 บาท) 

 

19 คณะ/หน่วยงาน 600,000 กองอาคารสถานท่ี  

 

KPI ของกลยุทธ์ 5.3.2 กองกลาง      

(8) ผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking 

(8.1) การพัฒนา Website ตามเกณฑ์ Webometrics ระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

ไม่เกินอันดับท่ี 20  

ของประเทศไทย 

500,000 กองกลาง 

 

 

 



รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ  

(9) การสง่เสริมความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย    -   -  

    (9.1) จ านวนศาสตราจารย์เพิ่มขึน้ 2 คน จ านวนศาสตราจารย์ 

เพิ่มขึ้น 2 คน 

 -  กองการเจา้หน้าที่  - 
 

    (9.2) จ านวนรองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 10 คน จ านวนรองศาสตราจารย์

เพิ่มขึ้น 10 คน 

 -  กองการเจา้หน้าที่  - 
 

    (9.3) จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 30 คน จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพิ่มขึ้น 30 คน 

 -  กองการเจา้หน้าที่  - 
 

    (9.4) จ านวนพนักงานสายสนับสนุนท่ีไดเ้ข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น จ านวน 15 คน  -  กองการเจา้หน้าที่  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


