รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ
แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ
ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติด ตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม
แผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม ภายใต้ Super KPI (แผนปฏิบัติการ Super
KPI ย่อย)
ในนามของผูบ้ ริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 นีจ้ นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ
2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล

หน้า

7
13

14
15

บทที่ 1
บทนำ
บทนำคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 โดยมี
ดร.สั น ธิ วั ฒ น์ พิ ทั ก ษ์ พ ล เป็ น หั ว หน้ า สำนั ก วิ ช าคนแรก ปั จ จุ บั น มี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.บุ ญ ฤทธิ์
สินค้างาม เป็นคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่
จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท างการเกษตร สั ต วศาสตร์ การประมง อุ ต สาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชี วภาพ การ
ผลิ ต พื ช อุ ต สาหกรรม และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกั บ ภู มิ ปั ญ ญา ท้ อ งถิ่ น ด้ าน
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจาก
จะช่ ว ยพัฒนาเศรษฐกิ จของภาคเหนื อตอนบนได้ แล้ว ยั ง ช่ วยสกัดกั้นและลดค่าใช้ จ่ายของนัก เรีย นที่
สำเร็ จ การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเหนื อ ตอนบนที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าด้ า นเกษตรศา สตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรี จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมี
รายชื่อหลักสูตร
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ในการผลิต
กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ท ี่เ น้นการพัฒนาผู้เ รีย นทุก ช่วงวัย แบบบูรณาการมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2565
จำนวน : คน
ลำดับ

สาขา

1
2
3

สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาความปลอดภัย
ทางอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4
5
6

บุคลากร
ปัจจุบัน อาจารย์

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

8
8
4

1
2
2

ผศ.
6
5
2

รศ.
1
1
-

ศ.
-

7

7

-

-

-

7

5

1

1

8

3

4

1

ลาศึกษาต่อ
1 คน

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565
ลำดับ

สังกัด

จำนวน : คน

บุคลากรปัจจุบัน

พนักงานฯ

ลูกจ้างชั่วคราว

1

สำนักงานคณะ

26

26

-

2

ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง

6

-

6

หมายเหตุ

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจ

ผลิตกำลังคนที่มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์
ม.พะเยา

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
พะเยา
เป้าประสงค์

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
และสังคม
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (SDG 11,17)
4.2 ยกระดับองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
(Cultural Enterprise) และ
ความเป็นสากล (SDG
9,11,17)

5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
(SDG 17)
5.2 การบริหารงานมีธรร
มาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG
16,17)
5.3 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากรเกื้อหนุนและ
มีประสิทธิภาพ (SDG
16,17)
5.4 บรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(SDG 3,4,14)
1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life Long
Learning)
(SDG 3,4,5,11,17)

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17)
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างรายได้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17)
2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World
Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก (Global and
Frontier Research) (SDG 9,17)

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (SDG
3,4,9,11,17)
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนทุกช่วงวัย (SDG 4,5,11,17)
3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
สูงขึ้น (SDG 9,17)
3.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่
ชุมชนและผูส้ ูงอายุ (SDG 3,17)

พันธกิจ

ผลิตกำลังคนที่มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์
ม.พะเยา

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
และสังคม
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

(WORKFORCE Climate)
(SDG 16,17)
5.5 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce
Engagement) (SDG
16,17)
5.6 วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational
Culture) (SDG 16,17)
5.7 ผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
(PERFORMANCE
Management and
Development) (SDG
16,17)

พันธกิจ

ผลิตกำลังคนที่มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต
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ม.พะเยา

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กลยุทธ์

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
และสังคม
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะ
เป็น Community Change Agent
หรือ 5C+
(SDG 4,17)
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์
(SDG 3,4,17)
(UP Identity) พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ เชี่ยวชาญวิชาการ

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 9,17)
2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17)
2.2.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่
ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้
(SDG 9,17)
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสูก่ าร

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ
(SDG 3,4,9,11,17)
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน (SDG 4,5,11,17)
3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (SDG
4,5,11,17)
3.3.1 บ่มเพาะและสร้างขีดวามสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
(SDG 9,17)

4.1.1. ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล
(SDG 11,17)
4.2.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDG
9,11,17)

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก (UI
Green) (SDG11,15,17)
5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ
(EdPEx)
(SDG 17)
5.1.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนา
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2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม สู่งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
(Cultural Enterprise)
(SDG 9,11,17)

คุณภาพองค์กร (SDG
16,17)
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
(SDG 16,17)
5.3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถและบริหาร
จัดการอัตรากำลังบุคลากร
อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(WORKFORCE
CAPABILITY and
CAPACITY) (SDG 16,17)
5.4.1 พัฒนา
สภาพแวดล้อมของการ

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ
ด้านการสอน (SDG 4)
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของ
นิสิต (SDG 4,11,17)
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(SDG
4,11,17)
1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (SDG
3,4,5,11,17)
1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่
สากล (SDG 4,17)

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล
(World Ranking) และการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก (Global and
Frontier Research) (SDG 9,17)

3.4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ (SDG 3,17)
3.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะทีด่ ี
(SDG 3,17)

พันธกิจ
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ทักษะแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์
ม.พะเยา
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ทำงาน (Workplace
Environment) (SDG
16,17)
5.4.2 ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และสิทธิประโยชน์สำหรับ
บุคลากร (WORKFORCE
Benefits and Policies)
(SDG 16,17)
5.5.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากร (Assessment
of WORKFORCE
ENGAGEMENT) (SDG
16,17)
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ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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เอกลักษณ์ของชาติ
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5.6.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้าง การทำงานที่ให้ผล
การดำเนินการที่ดี และ
บุคลากรมีความผูกพัน
(SDG 16,17)
5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม
องค์กรให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์และค่านิยม
(SDG 16,17)
5.7.1 พัฒนาระบบการ
จัดการผลการปฎิบตั ิงาน
ของบุคลากรสนับสนุนให้
เกิดการทำงานที่ให้ผลการ
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ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
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ดำเนินการทีด่ ี (SDG
16,17)
5.7.2 พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน
(PERFORMANCE
Development)
5.7.3 พัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา (LEARNING and
Development
EFFECTIVENESS) (SDG
16,17)
5.8.1 พัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
UI Green สู่การเป็น

พันธกิจ
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
และสังคม
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

มหาวิทยาลัยต้นแบบใน
การสร้างความยั่งยืน
(SDG 11,15,17)

1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

พันธกิจ

ผลิตกำลังคนที่มสี มรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

บริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย

บริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์
ม.พะเยา

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง 2. การสร้างงานวิจัยและ
ศักยภาพคนให้มสี มรรถนะและ นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนอง
พาณิชย์
ความต้องการของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
พะเยา
เป้าหมายคณะ 1. จำนวน Non-degree program
ปี 65
เพิม่ ขึน้ ปีละ 1 โปรแกรม
2. ร้อยละของนิสิตมีผลงาน
นวัตกรรมได้รับรางวัลการ
ประกวดในระดับชาติ/นานาชาติ
3. คะแนน EdPEx มากกว่า 200
คะแนน
4. ร้อยละ 95 นิสิตมีสุขภาพจิตใน
ระดับดี

3. การบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

1. จำนวนผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารนานาชาติเพิ่มขึน้ ทุกปีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
2.จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้ ทุกปี
จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้ ทุกปี

1. Signature Product ด้านการ
สร้างคุณภาพชีวติ ให้กับชุมชน
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ
2. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
การพัฒนา Signature Product
เพิ่มขึน้ ทุกปี

1. จำนวนของบริการ/ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาด้านสุขภาพเพิม่ ขึน้ ทุก
ปี

1.จำนวนผลงาน R2R / แนวปฏิบัติใน
การปรับปรุงระบบการทำงานเพิ่มขึน้
2.คะแนนการประเมิน UI Green
เพิ่มขึน้
3.คะแนนการประเมิน ITA เพิ่มขึน้
4.จำนวนเรื่องของข้อร้องเรียนที่เกิดขึน้
ในหน่วยงานไม่เกิน 2 เรื่องต่อปี

บทที่ 2
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการ
จัดการเรียนการสอน)
2. โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ
นิสติ )
3. โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการ
ดำเนินโครงการของหลักสูตร)
4. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. โครงการด้านบริการวิชาการด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
6. โครงการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
7. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
มีธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

12

156,000

10

85,000

10

62,500

2

40,000

2

60,000

3

30,000

6

100,000

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รอบ 6 เดือน
ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษที่ 21
1

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสต
ิ ที่เน้น

15,000

1

20 มี.ค. 2565

10,000

0

ก.ค-ส.ค 2565

5,000

0

ม.ค. 2565

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), การ
สื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนิสติ )
2

1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏิบัตกิ าร
3

1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper
4

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นส
ิ ิต

8,000

0

มิ.ย.-ก.ค. 2565

5

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวต
ิ (พัฒนากาย ใจ

5,000

0

ส.ค. 2565

6,000

0

มิ.ย.-ก.ค. 2565

5,000

0

ม.ค. 2565

60,000

0

ม.ค-ส.ค. 2565

และบุคลิกภาพ)
6

1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา
7

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
8

2.1 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

9

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job fair

20,000

0

มี.ค.-เม.ย. 2565

10

2.3 โครงการ FoSTAT

10,000

0

ก.พ.-ก.ย. 2565

6,000

0

เม.ย.-ส.ค. 2565

6,000

0

ม.ค.-มิ.ย. 2565

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
11

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน
12

3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร

รวม

156,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ )
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู

2,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติ ใหม่

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

5,000

4

14-16 ก.พ. 65

5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต

23,000

4

14-16 ก.พ. 65

6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต

0

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึก ษานิสิ ต คณะ
เกษตรศาสตร์

2,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน
และสหกิจศึกษา

15,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

9

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair

10,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

10

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ
เกษตร’

18,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

ลำดับ

ชื่อโครงการ
รวม

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
85,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร)
1

โครงการ “พัฒนานิสติ ด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่
วิชาชีพ” หลักสูตร วท.บ.(การประมง)

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนินกิจกรรม AUN-QA
version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"

7,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ.
(ความปลอดภัยทางอาหาร)

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคิดด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ
(เทคโนโลยีการเกษตร)

3,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิ ิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน
เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ
กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6

โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร
วท.บ. (สัตวศาสตร์)

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7

โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก
เทคโนโลยีชวี ภาพ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8

โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ โดยระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring System)ครัง้ ที่ 1” หลักสูตร วท.ม.
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

9

โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ หลักสูตร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

10

โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับรองรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)

5,500

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

ลำดับ

ชื่อโครงการ
รวม

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
62,500

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ ที2่

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลีย้ งให้กับ
นักวิจัยสายสนับสนุน

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

รวม

40,000

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
1

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

20,000

0

ธ.ค.64-ก.พ. 65

2

โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กษตร
สมัยใหม่ให้ชุมชน

40,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

15,000

4

7 ม.ค. 2565

-

0

ก.พ.-มี.ค.2565

0

มี.ค.-เม.ย. 2565

0

พ.ย.2564-ส.ค.

รวม

60,000

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบ
สไตล์เกษตร

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา

15,000

รวม

30,000

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

30,000

2565

2

โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร

3

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

20,000

0

พ.ค.-ส.ค. 2565

-

0

ก.พ.-ส.ค. 2565

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

4

โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)

-

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

5

โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ
ของปฏิบัตกิ ารและแผนกลยุทธ์

50,000

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

6

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

30,000

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

รวม

100,000

รวมทั้งสิ้น

533,500

หมายเหตุ : 0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ 1= ขออนุมัติแล้ว 2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว 3= ดำเนินการแล้วบางส่วน
4= ดำเนินการเสร็จ

บทที่ 3
การติดตามและประเมินผล
3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน
เพื ่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และบ รรลุ ว ิ ส ั ย ท ั ศ น์ ข องอธิ ก ารบดี ต ่ อ ไป
โดยมี ก ระบวนการประเมิ น ด้ ว ยการรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานทั ้ ง ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน
และการเบ ิ ก จ่ า ยงบ ป ระม าณข องท ุ ก หน่ ว ย งา นในม หาว ิ ท ยา ลั ย พะเย า เพื ่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง
การประเมินต่อไปนี้

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ
นำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติก าร รวมทั้งติด ตามการใช้ จ่ ายเงินงบประมาณที่ ถูก ต้อ งแม่นยำ เชื่อถือได้ และ มี ค วาม
โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET
ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่ าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ
วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้
1) วางระบบการประเมิน ผลแผนยุท ธศาสตร์ ฯ เชิงบูรณาการที่ มุ ่ งนำเสนอผลผลิ ต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และให้มกี ารติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) สร้ า งความสอดคล้ อ งของการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
กั บ การประเมิ นการปฏิบ ัต ิ ง านตามระดับ ของตั ว ชี้ ว ัด การดำเนิ น งาน ตั ้ ง แต่ ร ะดั บ หัว หน้ า ส่ว นงาน
ผูอ้ ำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล
3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ
ตามกรอบเวลาที่ก ำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพั ฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ ต ริ ต แห่ ง ชาติ ได้ ก ำหนดให้ ม ี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ง บประมาณ
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –
มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565)
3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน
การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน
ดังนี้
1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565
ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการ
ด้ า นงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ ข ้ อ มู ล จากระบบการจั ด การด้ า นงบประมาณ
และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ
..........................................

