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แผนการด าเนินงาน การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงาน (PA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 
 

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตงิานของส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ก าหนดเวลา  

มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ธ.ค. 64 

1. กองแผนงาน ส่งบันทึกแจง้การจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบตัิงานของส่วนงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มายงัคณะวิทยาศาสตร์  

30 มิ.ย.      

2. งานต่าง ๆ ในส านักงานคณบดีที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการก าหนดค่าเปา้หมาย
ตัวช้ีวัด MU-KPIs  (ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน)  

 28 ก.ค.    

3. งานนโยบายฯ สง่ขอ้มูลเป้าหมายตัวช้ีวัด MU-KPIs ไปยังกองแผนงาน    6 ส.ค.   

4. กองแผนงาน ส่งบันทึกแจง้การปรับคา่เปา้หมายตัวช้ีวัด MU-KPIs   23 ส.ค.   

5. งานนโยบายฯ ปรับแก้ไขคา่เป้าหมาย หรือช้ีแจงในกรณีไม่ปรับตามท่ีกอง
แผนงานเสนอ / สง่เอกสารขอ้ตกลงการปฏิบัตงิานฉบับสมบูรณ์ ไปยงักอง
แผนงาน 

   6 ก.ย.  

6. พิธีลงนามการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบตัิงานของส่วนงาน (PA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างอธิการบดแีละหัวหน้าส่วนงาน ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 

   22 ก.ย.   

7. การตดิตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏบิัตงิานของคณะ
วิทยาศาสตร์ (MU PA-Visit) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

    7 ธ.ค. 
 

 

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตงิานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวชิา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ก าหนดเวลา  

ส.ค 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 

1. งานนโยบายฯ ช้ีแจงเบือ้งต้นถงึการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 8/2564  

25 ส.ค.   

2. งานนโยบายฯ สง่บันทึกแจง้การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปยงั ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน พร้อมแนบแบบฟอร์มตัวช้ีวัด 
MU-KPIs & MUSC-KPIs และโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 6 ก.ย.  

3. งานพัฒนาระบบฯ ปิดระบบ MUSC PA เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูล  
และจดัท า google sheet เพือ่ใช้ในการค านวณเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบตัิการ เป็นการช่ัวคราว 

30 ส.ค.-16 ก.ย. 64 
(เป็นเวลา 18 วัน) 

 

4 งานนโยบายฯ เสนอวาระในที่ประชุมหัวหน้างานฯ เพือ่ช้ีแจงแนวทางการจดัท า 
เอกสารขอ้ตกลงการปฏิบัตงิาน  

  2 ก.ย. 
(เช้า) 

 

5. งานนโยบายฯ จดัประชุมภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย ์เพือ่ช้ีแจงแนวทางการ
จดัท าเอกสารขอ้ตกลงการปฏิบัตงิาน  

 2 ก.ย. 
(บ่าย) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ก าหนดเวลา  

ส.ค 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 

6. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน ด าเนินการจดัท าเอกสารข้อตกลงการปฏิบตังิาน   2 -16 ก.ย.  

7. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน กรอกขอ้มูลเข้าในระบบ MUSC PA  20-22 ก.ย.  

8. งานนโยบายฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และจดัส่งให้คณะกรรมการ
บริหารฯ พจิารณาประกอบการประชุม  

 23 ก.ย.  

9. การประชุมเพื่อพจิารณาเอกสารขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน ระหว่างคณะกรรมการ
บริหารฯ และหัวหน้าภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย ์จ านวน 15 หน่วยงาน (Webex 
Meeting) 

 
27, 28, 30 

ก.ย. 
(3 วัน) 

 

10. การประชุมเพื่อพจิารณาเอกสารขอ้ตกลงการปฏิบัตงิาน ระหว่างคณะกรรมการ
บริหารฯ และหัวหน้างาน จ านวน 13 งานในส านักงานคณบดี (Webex Meeting) 

  1 ต.ค. 

11. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน ด าเนินการปรับแก้เอกสาร และจดัส่งไฟลเ์ล่ม 
MUSC PA 2565 มายงังานนโยบายฯ 

  7 ต.ค. 

12. พิธีลงนามการจดัท าข้อตกลงการปฏบิัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ต.ค. 
 

วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 (เช้า-บ่าย) 
08.30-09.30 น.  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
09:30-10:30 น.  ภาควิชาสรีรวิทยา 
10.30-11:30 น. ภาควิชาฟิสิกส์ 
11.30-12.30 น.  ภาควิชาชีวเคมี 
13.30-14.30 น.  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
14.30-15.30 น.  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
15.30-16.30 น. ภาควิชาเคมี 
16.30-17.30 น.  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 (เช้า) 
08.30-09.30 น.  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
09:30-10:30 น.  ภาควิชาชีววิทยา 
10.30-11:30 น.  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
11.30-12.30 น.  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2564 (บ่าย) 
13.30-14.30 น.  กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ 
14.30-15.30 น.  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 
15.30-16.30 น.  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 
วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564 
09:00-16:00 น.   ส านักงานคณบดี (13 งาน) 
 


