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คำนำ 

 

 รายงานผลการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 

เดือน(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานี้ เป็นการติดตาม

ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-2  ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า

สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื ่อให้

สอดคล้องกันสถานการณล์็อคดาวน์ของรัฐบาล 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวติด้วยปัญญาประเสรฐิที่สดุ 

(A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom 

for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564-2570 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ 2564 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำหนดไว้ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มี

ความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” โดยมุ่งเน้นให้ 

เป็นคณะที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อชีน้ำและสรา้งสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บรหิารจัดการ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกจิ ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย ( 1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ ่นเพื ่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติเกิดภาวะ

วิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 6 เดือน จำนวน 27 โครงการ จากโครงการทั ้งหมด 66 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่าย

งบประมาณ จำนวนเงิน 612,170 บาท รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.36 จากงบประมาณที่ขอใช้ 1,412,500 บาท มี

ผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 75 (มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 

ตัวชี้วัด)  ซึ่งพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความความสัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงาน

ดังต่อไปนี้ 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

                       เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนปฎิบัติการประจำปี 

 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของ

คณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 66 โครงการ 

พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 612,170 บาท รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.36 จาก

งบประมาณที่ขอใช ้1,412,500 บาท มีผลความก้าวหน้าของตัวชีว้ัด ร้อยละ 75 (มีตัวชีว้ัดที่ดำเนินงานเสร็จ

สิ้น 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด) มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 47.5 โดยแยก

เป็นผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด  
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รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ของคณะวทิยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 1 แสดงรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการ คณะวิทยาศาสตร์   ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มนีาคม 2564) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ จำนวน

โครงการ 

ได้รับจัดสรร งบประมา

ณที่ขอใช้

ในรอบ 6 

เดือน 

เบิกจ่าย ร้อยละของ

การ

เบิกจ่าย 

คงเหลืองบ

ที่ยังไมไ่ด้

เบิกจ่าย 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ที่บรรล ุ

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการ

สอน) 

15 925,500 485,500 114,488 34.96  440,000 11 1 70 

โครงการการเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (นสิิต) 

21 260,000 88,000 77,400 89.90 172,000 8 2 40 

โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้าน

วชิาการ 

7 673,000 513,000 253,472 77 160,000 4 - 

 

80 

 

โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

6 260,000 50,000 12,390 24.78 210,000 1 - 

 

25 

 

โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริม

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

1 10,000 0 0 0 10,000 - - 

 

0 

 

โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ

4 260,000 210,000 102,340 36.70 50,000 2 - 

 

50 

 

โครงการด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 

12 470,000 66,000 52,080 68.15 404,000 4 - 

 

20 

 

รวม 66 2,858,500 1,412,500 612,170 47.36 1,446,000 30 3 47.5 
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ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน  

     (ด้านการจัดการเรยีนการสอน) คณะวิทยาศาสตร์    ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มนีาคม 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการการส่งเสรมิผลิตตำรา/คู่มอืปฏบัิติการ สำหรับบุคลากร 10,000 0 0.00 10,000 2 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

2 โครงการติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

10,000 2,539 25.39 7,461 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

3 โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวสัญจร 60,000 8,943 14.91 51,057 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

4 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตรให้มีความพรอ้มและเป็น

จุดเด่นตามอัตลักษณ์ 

150,000 8,915 5.94 141,085 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

5 โครงการพัฒนาและประเมินระบบบรหิารจัดการสู่ความเป็นเลศิ ตาม

แนวทาง EdPex 

100,000 56,931 56.93 43,069 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิคิณะวิทยาศาสตร์ 100,000 9,000 9.00 91,000 2 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตดา้นวิชาชีพ เพื่อเตรยีมความพร้อมนิสิตสู่

โลกการทำงานและการศึกษาต่อ 

5,000 3,260 65.20 1,740 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 10,000 100.00 0 1 100 

9 โครงการสนับสนุนการจัดทำข้อสอบ  40,000 14,900 37.25 25,100 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

 รวม 485,500 114,488     34.96    370,512 11 100 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสติ)  คณะวิทยาศาสตร์  ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการพัฒนาทักษะการใชเ้ครื่องมือวทิยาศาสตร์

ของนิสติหลักสูตรชวีวทิยาตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  

10,000 10,000 100.00 0 2 100 

2 โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและการใชเ้ครื่องมือ

ขั้นสูงสำหรับนักฟสิิกส์  

15,000 4,400 29.33 10,600 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร นิสติหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

15,000 15,000 100.00 0 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ

  

4 โครงการส่งเสริมประสบการณ์เฉพาะด้านทาง

ชวีวทิยาเพื่อพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

และนักนวัตกร  

3,000 3,000 100.00 0 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนสิิตคณะ

วทิยาศาสตร์ 

20,000 20,000 100.00 0 1 100 

6 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “สถิตแิละสารสนเทศ

ในยุคดิจิตอล เพื่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์”  

15,000 15,000 100.00 0 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

7 โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน

การทำงานและศกึษาต่อ นิสติหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

10,000 10,000 100.00 0 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

 รวม 88,000 77,400 89.90 10,600 8 100 
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ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 

คงเหลือ ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสนับสนุนการศึกษาอิสระ 313,000 229,000 73 313,000 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

2 โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) 120,000 0 0.00 120,000 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

3 โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Science Research Unit to 

Excellence) 

50,000 0 0.00 50,000 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

(International Publication Support Program) 

30,000 24,472 81.57 5,528 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

 รวม 513,000 253,472 77 259,528 4 - 

 

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม  

     และประเทศ  ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คง 

เหลือ 

ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมินความ 

สำเร็จ 

1 โครงการอบรมหุ่นยนต์ 50,000 12,390 24.78 37,610 1 อยู่ระหว่างการดำเนิน

โครงการ 

 รวม 50,000 12,390 24.78 247,610 1 - 
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ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการทำนุบำรุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ลำดั

บที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

 ยังไม่มีโครงการท่ีดำเนินงานในรอบ 6 เดอืน - - - - - - 

 รวม - - - - - - 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 6 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอื  

     นานาชาติ ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คง 

เหลือ 

ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมินความสำเร็จ 

1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 200,000 100,000 50.00 100,000 1 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 

2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื 10,000 2,340 23.40 7,660 1 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 

 รวม 210,000 102,340 36.70 157,660 2 - 
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ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารท่ีมปีระสิทธภิาพและโปร่งใส  

                ในรอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  

เบิกจ่าย ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ผลประเมิน

ความสำเร็จ 

1 โครงการแข่งกฬีาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

30,000 28,780 95.93 1,220 1 เลื่อนจัดอย่างไม่มี

กำหนด 

2 โครงการติดตามและประเมนิผลการดำเนินงาน

ดา้นความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

3,000 300 10.00 2,700 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

3 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์  3,000 3,000 100.00 0 1 0 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 30,000 20,000 66.67 10,000 1 อยู่ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ 

 รวม 66,000 52,080 68.15 13,920 4 - 
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2.กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  การตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งเพื ่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื ่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและ

แผนการดำเนินงาน กับ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง

การประเมนิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) ให้คณะ

วิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการ
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ดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ใน

เชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

เปิดใชง้านระบบในระยะที่ 1    

 

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อให ้ทราบความสำเร ็จของการบรรลุตามเป้าหมาย  

และตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติการประจำปี มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนปฎิบัติการประจำปี เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) โดยให้ม ีการประเมินตนเองเพ ื ่อสร ้างกระบวนการเร ียนร ู ้   

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส 

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฎิบัติการประจำปี  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี ตามตัวบ่งชี้และตาม

รอบเวลาที ่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั ้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย  

ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี ต่อคณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาสตร์ อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครัง้  

 

(4) องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมี

องค์ประกอบของการรายงาน คือ การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(5) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนปฎิบัติการประจำปี  

  การประเมนิความสำเร็จของแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเกณฑ์การวัด

ระดับความสำเร็จของแผนงานเป็นรอ้ยละของความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) มาตรวัดระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1 มผีลการดำเนนิงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ   0 – 59 

ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69 

ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79 

ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89 

ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99 

2) การแปลผลการประเมินความสำเร็จของแผน 

 ระดับคะแนน 1 มผีลการดำเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ระดับคะแนน 2 มผีลการดำเนนิงานต้องปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานระดับพอใช้ 

 ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานระดับดี 

 ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก 

 

…………………………………………… 


