
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจิกายน 2564 
 



 
 

ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและ

การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมพบว่า คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

การด าเนินงานบางสว่นเพื่อใหส้อดคล้องกันสถานการณ์ของพื้นที ่

 คณะเภสัชศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

เร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารคณะและมหาวิทยาลัย ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พฤศจกิายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

ค าน า   หน้า 

สารบัญ  

บทสรุปผูบ้ริหาร 1 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

2 

2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ   

     พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  ของคณะ 

     เภสัชศาสตร์ 

3. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของคณะเภสัชศาสตร์ 

           รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

4. การประเมนิความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา นีไ้ด้จัดท าขึน้เพื่อให้

สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2568 โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเ ชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน  

การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 

ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

         

 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพใน

ศตวรรษ ที่ 21 ที่มทีักษะชีวติและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างาน

เพื่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริม

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความ

สามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และ

นานาชาต ิ 

 จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 – 2568 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อมุ่งสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย โดย

คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 

เดือน มีจ านวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น

รอ้ยละ 88.82 มีผลความกา้วหน้าของตัวชีว้ัด รอ้ยละ 100.00  อ้างอิงจากระบบ e-Budget  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ของคณบด ี
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ตารางที่ 1  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Super KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   

                   (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี   

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

1.1 การผลิตบัณฑิต                40,000    230,000  

  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program ด าเนนิการจัดท าหลักสูตรและ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย

ผลลัพธ์และประเมินนโยบาย

สุขภาพ 

(HOPE) จ านวน 1 โครงการ การ

อบรมแบ่งเป็น 3 โมดูล โมดูล

ท่ี 1 มผีู้เข้าร่วมอบรม และส าเร็จ

ตามหลักสูตรจ านวน 15 คน   

โมดูลท่ี 2-3 มผีู้เข้าร่วมอบรม และ

ส าเร็จตามหลักสูตร

จ านวน 12 คน  

1.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถด าเนิน

งานวจิัยได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  

 

2.ผู้อบรมสามารถจัดการ

ข้อมูล วเิคราะห์ผล และแปลผลทาง

สถิตไิด้ถูกตอ้ง น าไปสู่การพัฒนาเป็น

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายได้  

20,000     -  

ใชง้บประมาณ

จากค่าสมัครท่ี

จัดเก็บได้  

รายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์  มกีารจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ 

จ านวน 3 รายวชิา คือ  

1.วชิาเภสัชสนเทศศาสตร์   

2. วชิาบทน าสู่วิศวชีวการแพทย์  

3. วชิาหลักเภสัชวทิยา   

นสิิตได้รับความรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้

ของแต่ละรายวชิา  

 30,000   30,000  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  มกีารด าเนนิการโครงการ

นวัตกรรมการเรียนการสอนเสร็จ

สิน้ จ านวน 3 โครงการ คือ  
1. โครงการ “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของการฝึกปฏิบัติงาน

บรกิารสารสนเทศทางยาแบบออนไลน์

กับฝึกในสถานที่จริงของนสิิต  

คณะเภสัชศาสตร์”  

2. โครงการ “การประเมินผลการจัดการ

สอนวิชาเภสัชเคมี 2 รูปแบบห้องเรียน

กลับด้านในนิสิตเภสัชศาสตร์”  

3. โครงการ “ผลการสอนแบบใช้

กรณศีกึษา  

เป็นหลักต่อผลการเรียนรู้ 

เร่ือง “จรรยาบรรณวชิาชีพเภสัช

กรรมของนสิิตเภสัชศาสตร์”  

ท าให้เกิดการวิจัยในช้ันเรียนท่ีเป็น

นวัตกรรมส าหรับการแก้ปัญหาหรอื

พัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 งานวจิยั  

 60,000   60,000  

นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน   ด าเนนิการโครงการนวัตกรรมการ

เรียนการสอนท่ียกระดับคุณภาพ

ชวีติชุมชนเสร็จสิ้นตาม

โครงการ จ านวน 7 โครงการ ดงันี ้ 

1.โครงการการจัดการปัญหาที่เกิด

จากการใชย้าในผู้ป่วยสูงอายุท่ี

อาศัยในชุมชน โดยนักศกึษา  

1.นิสติเกิดการเรียนรู้และเสริม

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนใน

รายวชิา  

2.ชุมชนได้รับความรู้ดา้นสุขภาพ และ

เกิดการแกไ้ขปัญหาในชุมชน  

3.ท าให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน

ท่ียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  

 180,000  140,000   
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

เภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 4  

2.โครงการการควบคุมคุณภาพยา

รูปแบบของแข็งในชุมชน  

เภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 5  

3.โครงการพืน้ฐานการตัง้ต ารับ

ผลิตภัณฑส์ าหรับชอ่งปากและ

ผลิตภัณฑใ์ชใ้นบ้านและการ

ประยุกตใ์ชส้มุนไพรท้องถิ่นพะเยา

เป็นสว่นประกอบ  

4.โครงการการใหค้ าปรึกษาด้าน

ยาแก่ผู้ป่วย  

5.โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามช่วงวัยโดยประยุกตใ์ชแ้นวคิด

ทางพฤติกรรมศาสตร์  

6.โครงการการพัฒนายาไอโซ

ไนอะซิดส าหรับยาเตรียมพเิศษ

เฉพาะรายส าหรับโรงพยาบาลดอก

ค าใต ้ 

7.โครงการการใชย้าสมุนไพรใน

ชุมชนอย่างสมเหตุผล  

รางวัลนสิิตผู้ประกอบการ  มนีสิิตยื่นขออนุสิทธิบัตรจ านวน

ท้ังสิ้น 30 คน  

ไมไ่ด้รับอนุมัตเินื่องจากอยูร่ะหว่างการ

ยื่นขออนุสิทธิบัตร  

150,000   - 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

บุคลากรท่ีผ่านการอบรม EdPEx / TQA  1. มีบุคลากรเข้าร่วมการ

อบรม TQA criteria จัดโดยสถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จ านวน 16 

คน  
 

2. มีบุคลากรเข้าร่วมการ

อบรม TQA application report 

writing จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ จ านวน 3 คน  
 

3. มบุีคลากรเข้าร่วมการ

อบรม TQA internal organization 

assessment จัดโดยสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหง่ชาต ิจ านวน 2 คน  

 

1. ผู้บริหารดังต าแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้ารับ

การอบรม และได้รับใบรับรองผ่านการ

อบรม TQA criteria โดยสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหง่ชาต ิ 

- คณบดี  

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคณุภาพนิสติ

และบูรณาการพันธกิจกับสังคม  

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ  

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

การศึกษา   

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์รและ

วชิาชีพ  

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยฝึกปฏบัิตงิาน  

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยปฏบัิตกิารและศูนย์

การเรียนรู้  

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา  

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ ประชุม

วชิาการ และความเป็นสากล  

- ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต  

 จัดการโดยคณะ  จัดการโดยคณะ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

- ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต  

- รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะ

เภสัชศาสตร์   
- รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารงาน

ท่ัวไป  

- รักษาการแทนหัวหนา้งานวิชาการ   
- รักษาการแทนหัวหนา้งานวิจยัและ

แผน  

- รักษาการแทนหัวหนา้งาน

ปฏบัิตกิาร   

 

2. ผู้บริหารดังต าแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้ารับ

การอบรม และได้รับใบรับรองผ่านการ

อบรม TQA internal organization 

assessment โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ  

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์รและ

วชิาชีพ  

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

3. ผู้บริหารดังต าแหน่งต่อไปนี้ ได้เข้ารับ

การอบรม และได้รับใบรับรองผ่านการ

อบรม TQA application report 

writing โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ  

- คณบดี  

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์รและ

วชิาชีพ  

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา  

การพัฒนาศูนยท์ดสอบสมรรถนะดิจทัิล  -       

1.2 คุณภาพนสิิต                   60,000     60,000 

  นวัตกรรมดา้นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

(โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สง่เสริมสุนทรียภาพของนสิิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา)  

 บทเพลงประชาสัมพันธ์คณะเภสัช

ศาสตร์  

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบท

เพลงและมิวสิควดิีโอสง่เสริมด้านศิลปะ

และดนตรี เพื่อให้เห็นภาพรวมภายใน

คณะและมหาวิทยาลัยบรรยากาศการ

จัดการเรียนการสอน การท ากิจกรรม

รวมไปถึงการใช้ชีวิตตา่งๆของนสิิตได้

อย่างนา่สนใจ  

 30,000 

 

 

 

 

 

 

 30,000 

ด้านสุนทรียภาพ -    

ด้านบุคลิกภาพ  -    
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

ด้านสุขภาพ -    

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (Best Practice) 

(โครงการระบบการให้ค าปรึกษาแก่นสิิตคณะเภสัช

ศาสตร์) 

ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ใ ห้

ค าป รึกษาแก่ นิ สิ ตคณะ เภสั ช

ศาสตร์  

นสิิตได้รับการสนับสนุนดูแลและตดิตาม

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม

และพัฒนาให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิต

ในมหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  

 

30,000 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

นสิิตได้รับบริการและสวัสดกิารเพื่ออยูแ่ละเรียนอยา่งมี

ความสุข : UP Wellness and Happiness Festival 

- 
   

2. วิจัย        

  จ านวนผลงานการตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตติอ่ปี -      

3. บริการวิชาการ            

  1. รางวัลสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ - 

 

      

2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวทิยาลัย 

(Academic Service) (Profit) 

-       

3. ผลิตภัณฑเ์ชงิพาณิชยจ์ากงานวจิัยสู่ Commercialized 

Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด) 

-       
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-

Profit) 

- 

 

      

4. ท านุบ ารุง                  150,000     150,000 

  Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม สร้าง

คุณค่า 

โครงการพัฒนาวิธีสกัดน้ ามันหอม

ระเหยและผลิตภัณฑน์้ าหอมจาก

ดอกกระถินเทศเพื่อถ่ายทอดสู่

ชุมชนในจังหวัดพะเยาและ/

หรือ ภาคเหนอืตอนบน   

 

1. ได้ผลผลิตน้ ามันหอมระเหยจากดอก

ค าใต ้1 ชิ้น   

2.  ได้ผลิตภัณฑต์น้แบบท่ีสามารถยื่น

ขออนุสทิธิบัตรนวัตกรรมท่ีได้จากภูมิ

ปัญญาพืชท้องถิ่น 1 เร่ือง   

3. ผลิตภัณฑต์น้แบบ จ านวน 3 ชิ้น  

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ผู้ประกอบการ 4 แห่ง  

50,000   50,000 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวดจุด

ซ่อนเร้นส าหรับผู้ชาย โดยใชห้ญ้า

เอ็นยดืซึ่งเป็นภูมปัิญญาและพืช

สมุนไพรท้องถิ่น ตอ่ยอดในเชงิ

พาณิชยร่์วมกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑส์ุขภาพในจังหวัดพะเยา

และ/หรือภาคเหนอืตอนบน  

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพใน

จังหวัดพะเยา/ภาคเหนอื

ตอนบน คือ บริษัท แสงด ีเนเจอร์

เฮิรบ์ จ ากัด สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ี์

เป็นนวัตกรรมจากโครงการนี้ไดเ้อง และ

มลีูกค้าของบริษัทดังกล่าวได้ท าการ

สั่งซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เกิดขึ้นจากโครงการนี้

จ านวน 1 รุ่นการ

ผลิต (Batch) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก

ท่ีนิสติ/อาจารย์ ได้ถา่ยทอดนวตักรรม

ให้กับผู้ประกอบการ และลูกคา้ได้ท า

100,000 100,000 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   Super KPI Output Outcome  งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  

ที่ใชไ้ป 

การจ าหน่ายในท้องตลาด ซึ่งสามารถ

สร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นให้กับ

ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา/

ภาคเหนอืตอนบน  

 Cultural Innovation -       

UP Thainess  -       

5. ความเป็นสากล                        -      

  การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นวชิาการกับนานาชาติ

และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวจิัย บริการ

วชิาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ 

 มกีารสร้างความร่วมมอื

ร่วมกับ IEEE SIGHT USA ในการ

จัดตั้ง IEEE Thailand Section 

SIGHT   

มกีารสง่ข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อสังคม

ผ่านหน่วยวิจัยดังกลา่วอย่างนอ้ย 

1 โครงการ และได้รับทุนสนับสนุน   

 จัดการโดยคณะ   จัดการโดยคณะ  

6. การบริหาร                        -      

Green 

Office 

จ านวนหนว่ยงานท่ีผ่านการประเมินในระดับ 

ระดับเหรียญทอง  

ระดับเหรียญเงิน  

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมรับการประเมนิ  

-      

บุคลากร การพัฒาศักยภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) 

-      
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของคณะเภสัชศาสตร์ 

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 256 3 – 

กันยายน 2564) 

ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้จ่าย

จริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

คณะเภสัชศาสตร์ 8 

        

3,680,947.00  

       

3,269,253.95  

      

411,693.05  

 

88.82 100 100 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

 ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละ

ของการ

เบิกจ่าย 

คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

ด้านวิชาการ 6 3,575,947.00 3,165,253.95 88.52 410,693.05 100 100 

ด้านคุณภาพนิสติ 1   40,000.00 
 

40,00.00 100.00 0 100 100 
 

ด้านวิจยั -       

ด้านบรกิารวชิาการ        

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 65,000.00 64,000.00 100.00 1,000.00 100 100 

ด้านความเป็นสากลนานาชาติ -       

ด้านบรหิารจัดการ -       

รวม 8 3,680,947.00 3,269,253.95 88.82 411,693.05 100 100 
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ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) 

     คณะเภสัชศาสตร์   ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมหอ้งปฏบัิตกิาร คณะเภสัช

ศาสตร์ 

   938,450.00    831,322.95 88.59   107,127.05 100 100 

2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม 

และชุมชน 

   241,000.00     217,880.00 90.41   23,120.00 100 100 

3 โครงการพัฒนาด้านวชิาการและการจัดการเรียนการสอน    2,198,972.00   2,005,469.00 91.20   193,503.00 100 100 
4 โครงการการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 

   36,800.00     23,582.00 64.09   13,218.00 100 100 

5 โครงการการอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ     150,725.00     77,000.00 51.09 73,725.00 100 100 
6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    10,000.00     10,000.00 100.00   0.00 100 100 
7 โครงการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏบัิตงิาน คณะ

เภสัชศาสตร์ 

ยกเลิก 

 รวม 3,575,947.00 3,165,253.95 88.52 410,693.05 100 100 
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ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการเตรียมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

              (คุณภาพนิสติ)  คณะเภสัชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์   40,000.00    40,000.00 100.00   0.00 100 100 
2 โครงการปรับปรุงบรรยากาศหอ้งสโมสรนสิิตคณะเภสัช

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยกเลิก 

 รวม 40,000.00 
 

40,000.00 100.00 0.00 100 100 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     คณะเภสัชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

        

        

 รวม       
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ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ 

     คณะเภสัชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

        

        

 รวม       

 

 

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงและเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม 

     คณะเภสัชศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการมุทิตาจิตร   65,000.00    64,000.00 98.47   1,000.00 100 100 
  

      

 รวม 20,000.00 20,000.00 98.47 00.00 100 100 
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ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านความเป็นสากล 

     คณะเภสัชศาสตร์  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

  
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

        

        

 รวม       

 

ตารางที่ 10 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหาร 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ได้รับจัดสรร 

 
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ  

ผลส าเร็จ ผลประเมิน

ความส าเร็จ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินส านักงานสี

เขียว คณะเภสัชศาสตร์ (UP Pharmacy Green Office) 

ยกเลิก 

2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน UP-ITA 

2565 

ยกเลิก 

 รวม       
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบ

และกลไก ดังนี้ 

1) คณบดีคณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งระดับคณะ (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน

หลักสูตร) ระดับปฏิบัติการ (หัวหนา้ส านักงาน หัวหนา้งาน) 

2) จัดตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมี

องค์ประกอบเป็นงานวิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) และงานสนับสนุน (บุคลากรสายสนับสนุน)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสรา้งกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน และ

บุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง(รายไตรมาส) พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการบริหาร

คณะ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่น งบประมาณส าหรับการด าเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขดีความสามารถในการติดตามประเมินผล เริ่มมีการน า

ข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

โดยก าหนดให้มกีารประเมนิปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้ก าหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ และระดับบุคคล จึงก าหนดให้มีการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 
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 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจ าปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อก าหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                     3)  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย  

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย (สิ้น

ปีงบประมาณ) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการที่ส าคัญ 

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และด าเนินการบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจร

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้น าไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 

 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

3) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการตา่งๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภบิาล  
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5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ 

 

 

---------------------------------- 

 

 


