
 
 

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
คร้ังท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที ่4 รวม 
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จ ำนวนโครงกำรตำมแผน 19 100 24.36 49 100 62.82 5 100 6.41 5 100 6.41 78 - 100 

โครงกำรที่อยู่ในช่วง
ด ำเนินกำรและเป็นไป
ตำมแผนด ำเนินงำน 

13 68.42 16.67 36 73.47 46.15 5 100 6.41 5 100 6.41 59 - 75.64 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

0 0 0 2 4.08 2.56 0 0 0 0 0 0 2 - 2.56 

โครงกำรที่เลื่อน/ไม่เป็นไป
ตำมแผนด ำเนินงำน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

โครงกำรที่ยกเลิกกำร
ด ำเนินกำร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

โครงกำรที่ยังไม่ถึง
ระยะเวลำจดัโครงกำร 

6 31.58 5.61 11 22.45 14.10 0 0 0 0 0 0 17 - 21.79 

 

 
 
 
กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 

ครั้งที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน  จ ำนวน   13  โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำจัดโครงกำร   จ ำนวน     6  โครงกำร  
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด     19  โครงกำร   งบประมำณ 708,800  บำท 
        ใช้ไป   25,750  บำท 
        คงเหลือ  683,050  บำท 

  บำท 
เบิก-จ่าย  จ านวน    4   โครงการ ดังนี้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบท่ีรับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.104 โครงกำรผู้บริหำรพบบุคลำกร         
คณะเภสัชสำสตร ์

15,000 7,650 7,350 

ภ.108 โครงกำร KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
หน่วยงำนและสำนสมัพันธ์บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

24,000 6,000 18,000 

ภ.111 โครงกำรประเมินคุณภำพระดับหนว่ยงำนย่อย 
คณะเภสัชศำสตร์ รอบกำรประเมินปี
กำรศึกษำ 2554 

15,900 5,850 10,050 

ภ.116 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีใน 
กำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ 5 ส. 

14,000 6,250 7,750 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน  จ ำนวน   36  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    จ ำนวน     2  โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำจัดโครงกำร   จ ำนวน   11  โครงกำร 
  
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 49  โครงกำร   งบประมำณ    3,522,820    บำท 
        ใช้ไป         144,870     บำท 
        คงเหลือ       3,377,950      บำท 
เบิก-จ่ำย  จ ำนวน 11    โครงกำร ดังนี ้

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบท่ีรับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.201 โครงกำรประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 10,900 8,800 2,100 
ภ.204 กำรให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำระดับปริญญำ

โท แผน ก คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

160,000 76,000 84,000 

ภ.208 โครงกำรจดัสอบรวบยอดแบบบรูณำกำร 29,240 12,640 16,600 
ภ.214 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำกำรวจิัยในช้ัน

เรียนและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
30,000 1,500 28,500 

ภ.217 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับประเทศส ำหรับนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

37,500 1,500 36,000 

ภ.227 โครงกำรกำรศึกษำดูงำนเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

16,320 15,270 1,050 

ภ.238 โครงกำรชมรมกีฬำและเชียร์ 27,000 9,670 17,330 
ภ.239 โครงกำรกิจกรรมชมรมจติอำสำ 137,000 2,090 134,910 
ภ.241 ชมรมวิชำกำร และภำษำอังกฤษ 27,000 6,100 20,900 
ภ.246 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำยสหพันธ์นิสิต

นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย 
76,000 6,600 69,400 

ภ.249 ส่งเสริมพุทธศำสนำในรำยวิชำจรยิธรรมเชิง
วิชำกำร 

6,200 4,700 1,500 



 
        

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน  จ ำนวน     5  โครงกำร 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  5 โครงกำร    งบประมำณ    506,040 บำท 
        ใช้ไป  - บำท  
        คงเหลือ       506,040 บำท 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน  จ ำนวน   5  โครงกำร 

 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด    5   โครงกำร   งบประมำณ 60,000 บำท 
        ใช้ไป   6,750 บำท  
        คงเหลือ  53,250  บำท 
เบิก-จ่ำย  จ ำนวน    1   โครงกำร ดังนี ้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบท่ีรับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.402 โครงกำรรักษ์สมุนไพร 10,000 6,750 3,250 
 

 
 
 

โครงการนอกแผนฯ 
มีโครงกำรนอกแผนฯ ในรอบไตรมำสที่ 1 ขออนุมัติ 4 โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   จ ำนวน  1  โครงกำร 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ ำนวน  3  โครงกำร 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  4  โครงกำร 
ขออนุมัติเบิก-จ่ำย จำกงบประมำณรำยไดค้ณะฯ จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 30,000   บำท 

ใช้ไป  25,590 บำท  
        คงเหลือ   4,410  บำท 

 
เบิก-จ่ำย แหล่งเงินอื่น จ ำนวน  3  โครงกำร    งบประมำณ 356,000  บำท 

        ใช้ไป         -  บำท 
        คงเหลือ  356,000   บำท 

 
เบิก-จ่ำย  จ ำนวน    1   โครงกำร ดังนี ้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบท่ีรับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

- โครงกำรสืบสำนสมุนไพร และกำรศึกษำดู
งำนบริษัท เขำค้อทะเลภู จ ำกัด 

30,000 25,590 4,410 

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อ
ยแล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.102 โครงกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์ ช่วงแผนพัฒนำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที ่11            
(พ.ศ.2555-2559)  และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2555 
 

รองคณบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน 

    กำรด ำเนินงำน 
- อยู่ระหว่ำง
จัดท ำตัวชี้วัด
ส ำหรับกำร
ประเมินแผน
ยุทธศำสตร์  
55-59 
- ด ำเนินกำร
ติดตำมแผน       
ครั้งที่ 1-55  
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน
ที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ยุทธศำสตร์ฯอยำ่งน้อย1 คร้ัง/ปี 
2. รำยงำนกำรติดตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี 2555 

ครบตำมไตรมำส 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................
......................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คุณภำพกำรศึกษำของคณะเภสัชศำสตร์มีกำร
พัฒนำจำกปีที่ผ่ำนมำ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
ด ำเนินกำรติดตำมแผนที่ก ำหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
ต้นทุน 
เบิก-จ่ำยงบประมำณอยู่ในงบประมำณที่ขออนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................. 
 

2,200 -    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.104 โครงกำรผู้บริหำรพบบุคลำกร
คณะเภสัชศำตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
ก ำหนดให้มีกำร
จัดกิจกรรม 3 
ครั้ง และได้
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม
ผู้บริหำรพบบุคล
กำร 1 ครั้งใน
วันที่ 28 พ.ย. 
54 และจะจัด
ครั้งที่สองในวันที่ 
17 ก.พ. 54 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ
เป็นไปตำมแผน
ที่ได้วำงไว้ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ใช้ไป 7.650 บำท 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมครั้งที่ 1 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็น 
ร้อยละ 89 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจ

ไม่น้อยกวำ่ 3.51 จำก 5 
2. มีข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรด้ำนบริหำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินกิจกรรมย่อยในโครงกำรเป็นไปตำม
งบประมำณที่ก ำหนดตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
 

15,000 7,650    

 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.106 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมและ
น ำเสนอผลงำนเครือข่ำยบุคลำกร
คณะเภสัชศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพ (คบ.สสส.) และศึกษำดู
งำนเพื่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเลขำนุกำร             
คณะเภสัชศำสตร์ 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีกำรน ำเสนอ poster ไม่น้อยกว่ำ 2 เร่ือง และ 
oral ไม่น้อยกว่ำ 1 เร่ือง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำน มำพัฒนำ
ระบบ ขั้นตอน ในกำรปฏิบัติงำนได้อยำ่งน้อย 1 
งำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
ตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
ตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

73,870 -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.107 โครงกำรกำรบริหำรควำมรู้ (KM) 
คณำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
กำรจัดกิจกรรม
ก ำหนดให้
คณำจำรย์แต่ละ
ภำควิชำจัด กำร
บริหำรควำมรู้ 
ทำงด้ำนวิชำกำร
อย่ำงน้อยำ
ภำควิชำละ 3 
ครั้ง  
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจไม่

น้อยกว่ำ 3.51 จำก 5  
2. มีแนวปฏบิัติที่ดีมำเผยแพร่สู่บุคลำกรสำย

วิชำกำร และมกีำรน ำไปใช้จริง ตำมหัวข้อที่ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหนำ้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
เวลา 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินกิจกรรมย่อยในโครงกำรเป็นไปตำม
งบประมำณที่ก ำหนดตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

5,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.108 โครงกำร  KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหน่วยงำนและสำนสัมพันธ ์
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำนกุำร  
คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลยั 
นเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรม KM 
ทุกเดือน จัดแลว้ 
3 เดือน (ตุลำคม 
– ธันวำคม 
2554)  
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ใช้งบประมำณไป
แล้วทั้งสิ้น 6,000 
บำท 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนเจำ้หน้ำที่คณะฯที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ  80  ของเป้ำหมำย           
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน

ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยมำกกวำ่  3.50  จำก
คะแนนเต็ม  5 

2. มีรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทุกเดือน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

24,000 8,000    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.109 โครงกำรพัฒนำงำนบริหำรควำม
เส่ียง คณะเภสัชศำสตร์   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำและประกัน
คุณภำพ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 
1. ด ำเนินกำรขอ
อนุม้ติโครงกำร
เรียบร้อยแล้ว 
2.อยู่ระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำร
แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรฯ 
3. อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรหำ
ข้อมูล วิทยำกร
เพื่อท ำกำร
ติดต่อ
ประสำนงำน 
กิจกรรมที่ 2 
อยู่ระหว่ำ
ด ำเนินกำรจัดท ำ
แบบฟอร์มให้
กำรเก็บข้อมูล 
และสอบถำม
ข้อมูลใน
หน่วยงำนที่
ก ำหนด 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
ปัญหำอุปสรรค 
กิจกรรมที่ 1 
ปัญหำเกีย่วกบั
วันจัดโครงกำร 
เนื่องจำกวันที่จะ
ท ำกำรจัด
โครงกำรใน
กิจกรรมที่1 ตรง
กับวันที่จัด
โครงกำรปัจฉิม
นิเทศ ซ่ึงทำง
คณะอำจำรย์
และบุคลำกรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
โครงกำรพัฒนำ
บริหำรงำนควำม
เส่ียง คณะเภสัช
ศำสตร์ เข้ำร่วม
หลำยท่ำน จึง
ต้องท ำกำรเลื่อน
วันอบรม
โครงกำรฯ 
ออกไปภำยใน
เดือนกุมภำพันธ ์

งบประมำณ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
กิจกรรมที่ 1  
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
คณะเภสัชศำสตร์ 80 % ของจ ำนวนทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจและควำมรู้ที่ได้รับของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ประเมินจำกคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถำม
อย่ำงน้อย 3.5 จำกสเกล 1-5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
กำรด ำเงินงำนเป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 

18,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อ
ยแล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.111 โครงกำรประเมินคุณภำพระดับ
หน่วยงำนย่อย คณะเภสัชศำสตร์ 
รอบกำรประเมินปีกำรศึกษำ 
2554 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำและประกัน
คุณภำพ    

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำร
ประเมินแล้ว 1 
หน่วย คือ
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ เมื่อ
วันที่ 22 พ.ย.54 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เป็นไปตำม
งบประมำณที่ 
ตั้งไว้ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของทุก

หน่วยงำนย่อย ปกีำรศึกษำ 2554 
2. รำยงำนผลกำรประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ทุก

หน่วยงำนย่อย ปกีำรศึกษำ 2554 
3. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผน

ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนย่อยใน
ระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป  (จำกคะแนนเต็ม 5) และ
เพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา  รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตรงตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นตำมที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

15,900 5,850    

 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อ
ยแล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.112 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับคณะ และหนว่ยงำนย่อย
คณะเภสัชศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำและประกัน
คุณภำพ    

    กำรด ำเนินงำน 
- ด ำเนินกำร
ประชุม
กรรมกำร
ประกันคุณภำพ
คณะฯ 1 คร้ัง 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำง
น้อย 3 องค์ประกอบ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ระดับคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับคณะ (สกอ.) อย่ำงน้อย 4 (จำกคะแนนเต็ม 
5) และเพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทกุปี 

2. จ ำนวนโครงกำรด ำเนินตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี
มำกกว่ำร้อยละ 80 ประสบผลสัมฤทธิ์ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา   
เป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน  
 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นตำมที่ได้รับอนุมัติ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

32,800 -    

  



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.114 กีฬำฮำเฮ หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
เล่ือนโครงกำร 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
เล่ือนโครงกำร     
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 60 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 75 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
  - 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
 - 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

15,000 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.116 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีใน 
กำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ 5 ส. 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินโครงกำร
และประเมิน 5 
ส. ครั้งที่ 1 แล้ว  
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
จะท ำกำร
ประเมินอีกครั้ง
ประมำณเดือน
พฤษภำคม 
2555  
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ใช้งบประมำณไป
แล้ว 6,250 บำท 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ ำนวนงำนที่เข้ำรว่มประเมิน 5 ส. ไมน่้อยกว่ำ

ร้อยละ 90 
2. มีกำรน ำเสนอผลงำนหรือกจิกรรมที่ด ำเนินกำร

ใหม่ไม่นอ้ยกวำ่ 5 ผลงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
ตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
 ตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- 
 

14,000 6,250    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.117 โยคะเพื่อสุขภำพ รศ.ดร.ภิญญุภำ 
เปลี่ยนบำงช้ำง 

    กำรด ำเนินงำน 
มีกำรจัด
กิจกรรมฝึกโยคะ
เป็นประจ ำทุก
วันอังคำรและ
พฤหัสบดี เวลำ 
17.00-18.00 น. 
(เว้น
วันหยุดรำชกำร) 
ที่ห้อง ภ.5305 
อำคำรคณะ
เภสัชศำสตร ์
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีผู้สนใจเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน
มำกขึ้นจนเร่ิมมี
ปัญหำเร่ือง
สถำนที่แออัด 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำนตำม
ระยะเวลำที่ ได้
ก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ใช้เงินค่ำฝึกที่
เก็บจำกสมำชิก
ร่วมกับเงินที่ได้
จำกกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อด ำเนิน
โครงกำร 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
1. มีกำรด ำเนินโครงกำรโยคะเพือ่สุขภำพตลอด

ปีงบประมำณ 2555 
2. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งสม่ ำเสมอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีกำรด ำเนินโครงกำรทุกวันอังคำรและ
พฤหัสบด ี
2. ผู้มีเข้ำร่วมโครงกำรสม่ ำเสมอ 
ปัญหาอุปสรรค 
สถำนที่เริ่มคับแคบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
อำจำรย์และเจำ้หน้ำที่ที่เขำ้ร่วมโครงกำรมีควำม
พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอผลกำรประเมินส้ินป ี
ปัญหาอุปสรรค 
รอผลกำรประเมินส้ินป ี
เวลา 
มีกำรจัดโครงกำรตำมวันและเวลำที่ก ำหนดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรจัดโครงกำรตำมวันและเวลำที่ก ำหนดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
ต้นทุน 
โครงกำรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ภำยใตก้ำร
สนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนจำกคณะเภสัช
ศำสตร์ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
พึ่งพำตัวเองได้ ภำยใต้กำรสนับสนุนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนจำกคณะเภสัชศำสตร์ 

- -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รอผลกำร
ประเมินสิ้น

ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.118 โครงกำรสัมมนำวันสถำปนำคณะ
เภสัชศำสตร์และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
ผ่ำนกำรขอ
อนุมัติโครงกำร
แล้ว และอยู่
ในช่วงระหว่ำง
เตรียมงำน –
ก ำหนดให้มีกำร
จัดโครงกำรใน
วันที่ 17 ก.พ. 
55 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน
ที่วำงไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินกิจกรรมย่อยในโครงกำรเป็นไปตำม
งบประมำณที่ก ำหนดตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

40,000 -    

 
 
 

 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล (Quality Management with Good Governance) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.119 โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำ
ชุมชน  ส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
ยังไม่ถึงก ำหนด
ระยะเวลำ
โครงกำร  
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนเจำ้หน้ำที่คณะฯ ที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ  80  ของเป้ำหมำย           
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับดีมี

คะแนนเฉลี่ยมำกกวำ่  3.50  จำกคะแนนเต็ม  5 
2. มีรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทุกเดือน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ต้นทุน 
 เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
 

100,000 -    

รวม 13 - - -  
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.201 โครงกำรประชุมกรรมกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินจัด
โครงกำรครั้งที่ 1 
เมื่อเดือนตุลำคม 
2554 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. 2552  
และ/หรือมำตรฐำนสำขำวิชำชีพ 

2. ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับควมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 

10,900 8,800    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.202 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง และหลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. คณำจำรย์ร้อยละ 70 เข้ำรว่มโครงกำ 
2. หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ         

เภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง)    
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
หลักสูตรปรับปรุงสอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ 
และควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
......................................................................................
...................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
......................................................................................
...................................................................................... 
 

51,600 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.203 โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ภำคปกติ คณะ
เภสัชศำสตร ์
 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำ ร้อย

ละ 80 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำของ
คณะ (ไม่น้อยกวำ่ 48 คน) 

2. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนคณำจำรย์ระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ไม่น้อยกว่ำ 20 คน) 

3. สรุปรำยงำนกำรสัมมนำ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหำวิทยำลัยนเรศวร 

(ประเมินจำกแบบสอบถำมทัศนคติ มี
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ำกว่ำ 3.5 จำกสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีควำมเข้ำใจรำยละเอียดและกำรจดักำรเรียน
กำรสอนของหลักสูตรมำกกว่ำก่อนกำรปฐมนิเทศ
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจำกแบบวัดควำม
เข้ำใจ) 

3. นิสิตมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีควำมสัมพันธ์
อันดีกับอำจำรย ์(ประเมินจำกกำรสังเกต
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่ำงนิสิตกับอำจำรย ์
รวมทั้งอัตรำกำรมีส่วนรว่มในกำรอภิปรำยระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร) 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั้งแต่ 
3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 5 ระดับ) 

 

16,200 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
 

     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.204 กำรให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท แผน ก คณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลยั
นเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 1 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภำพ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
 

160,000 76,000    

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.205 โครงกำรสหกิจศึกษำ
ต่ำงประเทศ คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตไปสหกิจศึกษำต่ำงประเทศ 2 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กระชับควำมสัมพันธ์กบัหน่วยงำนต่ำงชำติ ทำงด้ำน
กำรเรียนกำรสอนและวจิัย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
......................................................................................
...................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
...................................................................................... 
 

176,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.206 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์แหล่งฝึก 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัตงิำน ณ 
ต่ำงประเทศจ ำนวน 2 คน  
2. มีรำยงำนกำรศึกษำดูงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................................ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
สำยคลินิกโดยเฉพำะรำยวิชำเภสัชบ ำบดัประยุกต์และกำร
เตรียมควำมพร้อมของนิสิตในกำรฝึกปฏิบัติงำน 
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรฝึกปฏิบัติงำนนสิิต ณ แหล่งฝึก
โดยอำจำรยแ์หล่งฝึกที่ผ่ำนกำรฝึกปฏิบตัิงำนผ่ำนโครงกำรนี้ 
3. เพิ่มศักยภำพและเสริมประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน
นบริบำลเภสัชกรรมของอำจำรยแ์หล่งฝึกที่อยู่ในหลกัสูตรกำร
ฝึกอบรมเภสัชกรประจ ำบ้ำนของวิทยำลัยเภสัชบ ำบัด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................................. 
เวลา 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยในเวลำที่
ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยในงบที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 

200,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.208 โครงกำรจัดสอบรวบยอดแบบ
บูรณำกำร 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 2  ครั้ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรด ำเนินกำรจัดสอบผ่ำนไปด้วยดีและ
ครอบคลุมตำมประกำศคณะเภสัชศำสตร์ว่ำด้วย
กำรสอบรวบยอด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
 

29,240 12,640    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.209 โครงกำรสนับสนุนกำร
เตรียมควำมพร้อมนิสิต
เพื่อกำรสอบใบประกอบ
วิชำชีพคณะเภสัชศำสตร์   
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรร้อยละ 80 ของจ ำนวนนิสิตที่
ต้องสอบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมพร้อมในกำรสอบฯ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................................. 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 

- -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ

แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.211 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนำเชิงวิชำกำรโดย อำจำรย์ และนสิิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

หรือวิทยำกรจำกต่ำงสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศปี
ละไม่ต่ ำกว่ำ 2 ครั้ง 

2. รำยงำนกำรสัมมนำ 
3. มีนิสิตและอำจำรย์เข้ำร่วมกำรสัมมนำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

70 ของเป้ำหมำย (นิสิตไม่ต่ ำกว่ำ 35 คน และอำจำรย์ไม่ต่ ำ
กว่ำ 14 คน) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อำจำรย ์นักวิชำกำรต่ำงสถำบันและนิสติระดับบัณฑิตศึกษำ

เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และวิชำกำรใหม่ๆ (ประเมินจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับอำจำรย์ นักวิชำกำร และนิสิต
บัณฑิตศึกษำ) 

2. อำจำรย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ฝกึทักษะกำรพูด ฟัง 
กำรวิเครำะหแ์ละกำรวิจำรณ์งำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(ประเมินจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมในกำรอภปิรำยชอง
อำจำรย์และนิสิต รวมทั้งเนื้อหำกำรอภปิรำยเป็นไปอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้นิสิตได้แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งอิสระ) 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เฉลี่ย
ระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 5 ระดับ) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
 

55,800 -    



 
แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

          เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

     

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 

รหัส 
โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ

แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.212 โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
เภสัชศำสตร์ สำขำวิชำ
บริบำลเภสัชกรรม 
 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตมีกำรเข้ำไปใช้ห้อง  ภ. 5104 เพื่อฝกึทักษะ ตั้งแต่ร้อยละ 70 
ของจ ำนวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตสอบผ่ำนกำรสอบใบประกอบวิชำชีพในส่วนของกำรวัดทักษะฯ 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของจ ำนวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

21,321 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.213 โครงกำรอำจำรย์หัวหน้ำ
ชั้นปี 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
 นิสิตผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของนิสิตเภสัช
ศำสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกวำ่ 3.50 (จำกระดับคะแนน 1 - 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
-  

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

- -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.214 โครงกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน
และนวัตกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
 มีรำยวิชำที่จัดท ำโครงกำร วจิัยเพือ่เพื่อกำรศึกษำ อยำ่งน้อย 5 
รำยวิชำ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรวิจัยเพื่อเพื่อกำรศึกษำของ
คณำจำรย์ยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

30,000 1,500    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning)   
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.215 โครงกำรฝึกอบรมบทบำท
กำรเป็นอำจำรย ์และ
พัฒนำกำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
 คณำจำรย์เข้ำรว่มโครงกำรจ ำนวนอย่ำงน้อยร้อยละ 60 ของ
จ ำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนอยู ่
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ และเป้ำหมำย

กำรจัดกำรศึกษำโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญดียิ่งขึ้น 
2. มีกำรน ำเทคนิคที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

74,700 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.216 โครงกำรพัฒนำปรับปรุง
ห้องอ่ำนหนังสือ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
 ได้หนังสือและ/หรือต ำรำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ต่ำงๆ (ประเมินจำกรำยกำรหนังสือและ/หรือต ำรำที่จัดซื้อ เทียบ
กับรำยกำรหนังสือและ/หรือต ำรำที่เสนอจำกหน่วยงำนต่ำงๆ) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีหนังสือและ/หรือต ำรำเพยีงพอตอ่กำรค้นคว้ำ (ประเมิน

จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับนิสิต) 
2. รำยกำรหนังสือและ/หรือต ำรำเหมำะสมกับหลักสูตรที่เปิดกำร

เรียนกำรสอน (ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับอำจำรย์ที่
เกี่ยวขอ้งและกำรวิเครำะห์เปรียบเทยีบรำยชื่อหนังสือและ/หรือ
ต ำรำกับหลกัสูตร) 

3. อำจำรย์และนิสิตมีควำมพึงพอใจในรำยกำรหนังสือและ/หรือ
ต ำรำที่จัดหำ เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม 
สเกล 1-5) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา  กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ต้นทุน  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเปน็ไปตำมแผนที่วำงไว้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................................... 
 

100,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.217 โครงกำรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรระดับประเทศ
ส ำหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
 

 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ได้เข้ำร่วมกำร
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 คร้ังใน
ระยะเวลำของ 1 ปีงบประมำณ (ไม่น้อยกวำ่ 1 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และวิชำกำร

ใหม่ ๆ (ประเมินจำกรำยงำนกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ของนิสิตที่ได้รับกำรสนับสนุน) 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำได้ฝึกทักษะกำรฟัง กำรวิเครำะห์ กำร
วิจำรณ์และน ำเสนอผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ (ประเมิน
จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับกำรสนับสนุน) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา   
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ต้นทุน   
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................................... 

37,500 1,500    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.218 โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
ภำควิชำ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนคณำจำรย์ในภำควิชำเขำ้ร่วมสัมมนำส ำหรับกำรจัด

ภำยในสถำนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของคณำจำรย์ทั้ง มดใน
ภำควิชำทีป่ฏิบัติงำนอยู่ ณ เวลำนั้น (ไมน่้อยกว่ำ 35 คน) และ
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ส ำหรับกำรจัดโครงกำรนอกสถำนที ่(ไม่
น้อยกว่ำ 22 คน) 

2. มีกำรจัดท ำร่ำง มคอ. 3,4, 5 และ 6 ครบทุกรำยวิชำ 
3. รำยงำนกำรสัมมนำ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของนิสิต และบรรลุเป้ำประสงค์ของหลักสูตร 
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง (ประเมินจำก
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับนิสิต ร่วมกบักำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ประมวลรำยวิชำเทียบกับเปำ้ประสงค์ของหลักสูตรและคู่มือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรอยู่ใน
คะแนน 3.50 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 1-5) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................................... 
เวลา  เป็นไปตำมก ำหนดกำรที่ต้ังไว้ในแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................................... 
ต้นทุน  เบิกจำ่ยไม่เกินงบประมำณที่ต้ังไว้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 

23,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.219 โครงกำรศึกษำปัญหำสำธำรณสุข
ในชุมชน 

ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม     กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตชั้นปีที ่3 เข้ำร่วมกำรดูงำน ร้อยละ 
100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
แบบประเมินกำรน ำเสนองำนที่ไปดู (ได้รับ
คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 

32,639 -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.222 
 

โครงกำรพัฒนำกำรท ำงำนแบบ
อำจำรย์ผู้ปฏิบัติงำน 
(practitioner-teacher 
model) 
 

หัวหน้ำภำควิชำ        
เภสัชกรรมปฏิบัติ      

    กำรด ำเนินงำน 
                       
           1     
                  
                     
                     
        
                     
                 
 
ปัญหำอุปสรรค 
                    
                    
                  
                  
                 
          
                     
                    
   
                     
                    
                     
                         
              

ระยะเวลำ 
      -        
 
ปัญหำอุปสรรค 
                 
               
         

งบประมำณ 
                   
 
ปัญหำอุปสรรค 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรภำคกำรศึกษำละ 2 
คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
..................................................................................
............................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................ 
................................................................................ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
อำจำรย์ได้รับประสบกำรณ์ตรงเพื่อน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
2-3 เดือน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................. 
ต้นทุน 
12,000 บำท 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
 

42,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.223 โครงกำรออกร้ำน Herbal 
Cosmetic Fair ครั้งที่ 4 

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์       กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรอยำ่งน้อยรอ้ยละ 
100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์ในกำรวจิัยพัฒนำผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำงจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
 - 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
12,000 บำท 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 

12,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.227 โครงกำรกำรศึกษำดูงำน        
เภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำเภสัชกรรม
ชุมชน    

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 

ของเป้ำหมำย   (ไม่น้อยกว่ำ 32 คน) 
2. อำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อย

ละ 100  ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกวำ่ 4 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนจ ำนวน 38 คน 
อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริบำลเภสัชกรรม กำร

บริหำรจัดกำร และระบบส่งต่อในร้ำนยำเพิ่มขึ้นกวำ่
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 30 (ประเมิน
จำกแบบวัดควำมรู้) 

2. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและแนวโน้มของวิชำชีพ
เภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบวัดควำมรู้) 

3. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมินจำก
แบบสอบถำม ระดับคะแนน 1-5) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จำกแบบสอบถำมก่อน และหลังเข้ำศึกษำดูงำนนิสิต

ให้ควำมเห็นวำ่มีควำมรู้หลังเข้ำศึกษำดูงำนเพิ่มมำก
ขึ้นจำกก่อนศึกษำดูงำนร้อยละ 31.60 

2. นิสิตมีควำมพึงพอใจโดยภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.26 
เวลา  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
 ด ำเนินโครงกำรวันที่ 8 มกรำคม 2555 
ต้นทุน  เบิกจำ่ยอยู่ในงบประมำณทีก่ ำหนด 
 

16,320 15,270  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.228 โครงกำรศึกษำดูงำนเภสัช 
กรรมชุมชน ณ ต่ำงประเทศ   
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ   
  สำขำวิชำเภสัชกรรมชุมชน  ปีกำรศึกษำ  2554 
 

ประธำนหลกัสูตรเภสัชศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน    

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรมำกกวำ่ 80 % 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................. 
.................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์และทักษะควำมรู้เพิม่มำกขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
.................................................................................... 
เวลา   
  - 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
.................................................................................... 
ต้นทุน   
  - 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
.................................................................................... 
 

376,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครัง้ที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.229 โครงกำรศึกษำดูงำนที่โรงงำน
เครื่องส ำอำง 

ผศ.ดร.อัษฏำงค์ พลนอก     กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตชั้นปีที ่2และ3  เข้ำร่วมกำรดูงำน 
ร้อยละ 95 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
แบบประเมินกำรน ำเสนองำนที่ไปดู (ได้รับ
คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 

102,100 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.230 ฝึกปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม จิตตรีพร คล้ำยแท ้  
1 ตค.-30 
กย.55 

   กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ         

ร้อยละ 95 
2. แหล่งฝึกที่คณะท ำกำรส ำรวจตอบรับกำรเป็น

แหล่งฝึกของม. นเรศวร ในปริมำณที่เพียงพอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก 

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 
2. อำจำรย์แหล่งฝึกได้รับกำรประเมินจำกนิสิตใน

เกณฑ์ดี-ดีมำก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
สำมำรถฝึกปฏิบัติงำนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 

2,569,600 -    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.231 ฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรม จิตตรีพร  คล้ำยแท ้  
1 ตค.-30 
พค.55 

   กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ท ำกำรส ำรวจตอบรับ
กำรเป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมำณที่
เพียงพอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
สำมำรถฝึกปฏิบัติงำนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยเป็นไปตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 

565,820 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ 

ที่ใช้
จริง 

ภ.232 กำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมประสบกำรณ์  
สำธำรณสุขในชุมชน 

ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม     กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนในแต่ละ

ปีต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 95 
2. จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำร ที่เชื่อมโยงกับ

องค์กรท้องถิ่นอย่ำงน้อย 2 โครงกำรต่อปี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
..................................................................................
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................ 
................................................................................ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. จำกกำรน ำเสนอผลกำรฝึกปฏบิัติงำน นสิิตมี

ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ระบบสำธำรณสุขในระดับ
ท้องถิ่น สำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกตอ้ง 

2. ท้องถิ่นสำมำรถน ำโครงกำรไปใช้ได้จริง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
ด ำเนินกำรได้ในเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ต้นทุน 
ด ำเนินกำรได้โดยงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 

151,740 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ดา้นกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.237 โครงกำรพัฒนำแหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้  
1 ตค.-30 
กย.55 

   กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. กำรลงนำมบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืทำง

วิชำกำรกับแหล่งฝึก ไม่น้อยกวำ่ 20 แหง่ 
2. งำนวิจัยในงำนประจ ำของแหล่งฝึก (R2R) ไม่

น้อยกว่ำ 2 เร่ือง 
3. แหล่งฝึกเข้ำร่วมโครงกำร/กจิกรรม ไม่นอ้ย

กว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนที่เชิญ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
.............................................................................
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. แหล่งฝึกสำมำรถน ำงำนวิจยัในงำนประจ ำ 

(R2R) ไปใช้พัฒนำศักยภำพงำนประจ ำ หรือ
แก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ ได ้

2. อำจำรย์แหล่งฝึกให้ควำมส ำคัญในกำรพฒันำ
ศักยภำพทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับกำรพฒันำ
วิชำชีพ และสำมำรถพัฒนำกำรเป็นแหล่งฝึก
ที่มีศักยภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กบันิสิต
ฝึกปฏิบัติงำนได ้

3. นิสิตสำขำบริบำลเภสัชกรรม มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำน
บริบำลเภสัชกรรมโดยมอีำจำรย์แหล่งฝึกเป็น
แบบอยำ่ง 

4. บัณฑิตคณะเภสัชศำสตร์ สำขำบริบำลเภสัช
กรรม ประกอบวิชำชพีด้ำนงำนบริบำลเภสัช
กรรมเพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 

466,680 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

          ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
ด ำเนินกำรได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยถกูต้องตำมระเบียบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.............................................................................
............................................................................. 
 

     

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.238 โครงกำรชมรมกีฬำและเชียร ์
 
 
1.กีฬำเภสัชสัมพันธ ์
2.กีฬำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
3.กีฬำภำยในมหำวิทยำลยั 
4.กีฬำสัมพันธ์เภสัช 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 

  
 
 
/ 

กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
ยังไม่ถึงถึงเวลำ
จัด
กิจกรรม…………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ

ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
..................................................................................
........................................................................ 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 
 

27,000 9,670  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/ 

 
 
 

เนื่องจำกน้ ำทว่ม 
 

 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.239 โครงกำรกิจกรรมชมรมจิต
อำสำ 
1.บ ำเพ็ญประโยชนแ์ละท ำบญุ 
ในวัด 

2.พัฒนำโรงเรียนและปลูกป่ำ 
3.ค่ำยอำสำพัมนำและเรียนรู้
ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

   กำรด ำเนินงำน 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
ก ำลังจะ
ด ำเนินกำรใน
วันที่22 มกรำคม 
2555………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ 

ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................
...................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................
................................................................................... 
ต้นทุน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................
.................................................................................... 
 

137,000 2,090    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.240 โครงกำรชมรมถ่ำยภำพ 
(Photo Club) 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังจะ
ด ำเนินกำรทัศน
ศึกษำนอก
สถำนที่ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และน้อง 
2. จ ำนวนกิจกรรมที่มีกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำย

องค์กรวิชำชีพ 
3. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ

ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
3. กำรจัดกิจกรรมของนิสิตที่เป็นที่ยอมรับผลงำนจำก

เครือข่ำยองค์กรวิชำชพี 
4. นิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสำมำรถดำ้นกำรใช้

เทคโนโลยีและสำรสนเทศมำกขึ้น โดยวดัจำก
ผลงำนที่ใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศมำประกอบ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

41,000     

 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.241 ชมรมวิชำกำร และ
ภำษำอังกฤษ 
 
1.ส่งเสริมวิชำกำรและ
ภำษำอังกฤษ 
2.ค่ำยเยำวชนกล้ำมะกอก
ฤดูร้อน 
3.สัปดำห์เภสัช 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

   กำรด ำเนินงำน 
-ส่งเสริมวิชำกำร
แลบะ
ภำษำอังกฤษ
ก ำลังด ำเนิน
กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
-ค่ำยเยำวชน
กล้ำมะกอกจะ
จัดขึ้นในเดือน
มีนำคมตอนนี้
คัดเลือก
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
เรียบร้อยแล้ว 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
-สัปดำห์เภสัชยัง
ไม่ถึงเวลำด ำเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรเรียน

และภำษำอังกฤษของนิสิตคณะเภสัช-ศำสตร์ 
2. จ ำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และน้อง  
3. จ ำนวนกิจกรรมวิชำกำรนอกหลักสูตรหรือ

กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่องค์กรวิชำชพีให้ควำม
ร่วมมือและมีส่วนรว่มกับนิสิตคณะเภสชัศำสตร์ 

4. จ ำนวนกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรสู่ประชำชน
และนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 

5. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................
................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................. 
................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรเรียน

และภำษำอังกฤษของนิสิต  คณะเภสัชศำสตร์ 
2. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
และกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรสู่นักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย 

3. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์สำมำรถจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิชำชีพเพือ่กำรบริกำรวิชำกำรสู่
ประชำชนและนกัเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 

4. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมชมรมนี้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษมำกขึ้น 
โดยวัดจำกผลกำรสอบควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ 
เช่น TOFEL, NU-TEP 

27,000 
 
 

6,100    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อ
ยแล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

          5. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมชมรมนี้
จ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 

6. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมชมรมนี้มี
ควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษมำกขึน้ โดย
ประเมินจำกแบบสอบถำ 

7. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมชมรมนี้มี
ควำมมั่นใจในกำรเรียนตำมแผนกำรศึกษำมำกขึ้น 
โดยประเมินจำกแบบสอบถำม 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.242 ชมรมดนตรีไทย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
ยังไม่ถึงเวลำ
ด ำเนินกืจกรรม 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะ กำรอนุรักษ์ท ำนุศิลปวัฒนธรรม และ
กำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................
................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.................................................................................. 
................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์กลุ่มหนึ่งมีกิจกรรมและ

สำมำรถเผยแพรก่ิจกรรมด้ำนดนตรีไทยได้ 
2. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

31,500  -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.243 ชมรมดนตรีสำกล 
 
1.ประกวดร้องเพลงไทย-
ไทยลูกทุ่ง 
2.งำนเล้ียงแสดงควำมยินดี
จบกำรศึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
-งำนเล้ียงแสดง
ควำมยินดีจบ
กำรศึกษำ
ก ำลังจัท ำ
รำยงำนสรุป 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
-ประกวดร้อง
เพลงก ำลังจะเข้ำ
สู่รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่
26/01/55 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะ กำรอนุรักษ์ท ำนุศิลปวัฒนธรรม และกำร
เรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.......................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.......................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์กลุ่มหนึ่งมีควำมสำมำรถ

เผยแพร่กิจกรรมด้ำนดนตรีและร้องเพลงได้ 
2. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
3. เกิดกิจกรรมส ำหรับนิสิตที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำได้

แสดงออกและเป็นตัวอยำ่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึง
คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพของ
นิสิตเภสัชศำสตร์ที่ก ำลังจะจบกำร  ศึกษำก่อนจะเร่ิม
ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง
พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

 
 

18,500 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 

   

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.244 โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม 
และประกันคุณภำพกำรจัด
กิจกรรมนิสิต 
 
1.โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม 
และประกันคุณภำพกำรจัด
กิจกรรมนิสิต 
 
 
 
2.กำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสโมรนิสิต 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
-เลือกตั้ง
ล่วงหน้ำวันที่
17/01/55
เลือกตั้งจริงวันที่
25/01/55 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

งบประมำณ 
-โครงกำร
สัมมนำ 
ฝึกอบรม และ
ประกันคุณภำพ
กำรจัดกิจกรรม
นิสิตก ำลังจะ
ด ำเนินโครงกำร
ในวันที่3-5 กพ.
55 
. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
และส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมของนิสิตโดยใช้หลักกำร
ประกันคุณภำพที่ด ี

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
..........................................................................................
....................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.......................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้น ำกิจกรรมนิสิตมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพและแนวคิด

ประกันคุณภำพในกำรท ำกจิกรรมนิสิต 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
4. ได้ผู้แทนที่ด ำรงต ำแหน่งสโมสรนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวรปกีำรศึกษำ 2555 ที่มำจำกกำร
เลือกตั้ง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
.................................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

117,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.245 โครงกำรกิจกรรมต้อนรับ
นิสิตใหม่และประชุมเชียร์           
คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร  
ปีกำรศึกษำ 2555 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
ยังไม่ถึงเวลำ
ด ำเนินกืจกรรม 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่มีกำรร่วมมือ

กับองค์กรวิชำชพี 
3. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม

โครงกำรตำมเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
..........................................................................................
....................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึง

พอใจในกำรเข้ำรว่มโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
........................................................................................ 
.......................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
......................................................................................... 
.......................................................................................... 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 

118,000  -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.246 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษำคณะ
เภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย   

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
เข้ำร่วมประชุม
ครั้งที่ 3 วันที่ 3-
4 ธันวำคม 
2554 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง และ
เพื่อนคณะเภสัชศำสตร์สถำบันอื่นๆ 

2. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีควำมรว่มมือกับ
หน่วยงำนองค์กรวิชำชีพภำยนอก 

3. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
......................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ

และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อนคณะ
เภสัชศำสตร์สถำบันอื่นๆ 

2. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ได้รับข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
จำกองค์กรส่วนกลำง ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่มีประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำตนเอง 

3. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์สำมำรถน ำแนวควำมคิดและ
รูปแบบมำประสำนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
ภำยในคณะเภสัชศำสตร์ได้สอดคล้องกัน 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
........................................................................................ 
ปัญหาอุปสรรค  
......................................................................................... 
 

76,000 6,600    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ

แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ 

อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ 

ที่ใช้
จริง 

ภ.247 โครงกำรพิธีรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตรและแสดงควำม
ยินดีแก่บัณฑิตใหม่คณะเภสัช
ศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
-ก ำลัง
ด ำเนินกำรสรุป
รำยงำนส่ง 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ

และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อนคณะเภสัช
ศำสตร์สถำบันอื่นๆ 

2. เกิดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีส่วนร่วมขององค์กรวิชำชีพ
ร่วมกับศิษย์เกำ่และศิษย์ปัจจบุันของคณะเภสัชศำสตร์ 

3. จ ำนวนขอ้มูลศิษย์เก่ำที่รับปริญญำในปนีั้นครบถ้วน และมี
กำรจัดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกจิกรรมร่วมกันระหว่ำง
ศิษย์เก่ำและคณะฯ 

4. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................................
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
....................................................................................................
................................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะและ

กำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อนคณะเภสัช
ศำสตร์สถำบันอื่นๆ 

2. ข้อมูลศิษย์เก่ำที่รับปริญญำในปีนั้นครบถ้วน  
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจใน

กำรเข้ำร่วมโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
........................................................................................ 
ปัญหาอุปสรรค  
......................................................................................... 
 

60,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/
ยกเลิก

โครงการ 

อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.248 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิต
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

/    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
ก ำลงัจะด ำเนิน
โครงกำรในวันที่
7-10/01/55
และ8-
10/02/55 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ 

จริยธรรมและคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรเรียนรู้
ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง  

2. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวิชำชีพร่วมกับศิษย์เก่ำ
และศิษย์ปัจจุบันของคณะเภสัช-ศำสตร์ 

3. ได้ข้อมูลศิษย์เก่ำครบถ้วน และมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงศิษย์เกำ่และคณะฯ 

4. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
....................................................................................................
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
....................................................................................................
................................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะและ

กำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจในกำร

เข้ำร่วมโครงกำรระดับดีถึงดีมำก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

280,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Competency-based Curriculum and Effective Student Learning) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.249 ส่งเสริมพุทธศำสนำใน
รำยวิชำจริยธรรมเชิงวิชำชีพ 

รศ.ดร.ภิญญุภำ 
เปลี่ยนบำงช้ำง 

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
1. มีกำรด ำเนินโครงกำรในวันและเวลำที่ก ำหนด 
2. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมประมำณกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีกำรจัดโครงกำรฯ ในวันพฤหัสบดีที ่1 ธันวำคม 
พ.ศ. 2554 
2. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งนิสิต อำจำรย ์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 121 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
1. สถำนที่ค่อนข้ำงคับแคบ 
2. ระยะเวลำ (2 ชม.) สั้นเกินไป 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชน์
ของโครงกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชน์
ของโครงกำร (ศึกษำจำกรำยงำนสรุปโครงกำร) 
ปัญหาอุปสรรค  
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิเวลา 
มีกำรจัดโครงกำรตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรจัดโครงกำรฯ ในวันพฤหัสบดีที ่1 ธันวำคม 
พ.ศ. 2554 
ตัวบ่งชี้เชงิต้นทุน 
สำมำรถจัดโครงกำรภำยใต้งบประมำณที่เสนอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สำมำรถจัดโครงกำรภำยใต้งบประมำณ 4,700 บำท 

6,200 4,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

รวม 36 2 - -          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.301 โครงงำนวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ รองคณบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน และ
วิจัย 

    กำรด ำเนินงำน 
 -นิสิตด ำเนิน
โครงกำรวิจัย 
และ/หรือ
ปรับแก้ไข
จริยธรรมกำร
วิจัย 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผลงำนวจิัยจำกโครงกำรวิจยัของนิสิต อำจำรย์ 
2. จ ำนวนรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ ำนวน

โครงงำนทั้งหมด 
3. มีโครงงำนที่สำมำรถส่งเข้ำประกวด/แขง่ขันกับ

หน่วยงำนภำยนอกได้ ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
......................................................................................
.................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัยกระบวน กำร

วิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย ตำมวตัถุประสงค์
ของรำยวิชำ 

2. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย 
กระบวนกำรวจิัย และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 

3. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ในระดับดี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 
 

318,000 -    
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แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.303 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยปฏิบัติกำรวิจยั 

รองคณบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน และ
วิจัย 

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักวิจยัอยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...............................................................................
........................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หน่วยปฏิบัติกำรวิจยัมีประสิทธิภำพ เพิม่ขึ้น 
2. ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่เป็นทีย่อมรับ

ในระดับชำติและนำนำชำต ิ
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรวิจยัมี

ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
4. กำรเผยแพร่ชื่อเสียงทำงด้ำนงำนวิจยัใหก้ับ

คณะฯ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
- 
ต้นทุน 
- 
 

340,000 -    

 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
(1) 

รหัส 
โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.304 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภยัในห้องปฏิบัติกำร
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน และ
วิจัย 

    กำรด ำเนินงำน 
1. กำรประเมิน
ห้อง Lab จะ
ประเมินช่วง 
มี.ค.55 
2. มีกำรจัดท ำ
แบบทดสอบ 
Online 
3. ได้มีกำรส่ง
ของเสียบ ำบัด
มำกกว่ำ 2 ครัง 
4. มีกำรประชุม
เดือนเว้นเดือน 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
อยู่ในงบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 

50% 
2. มีสื่อกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อย 1 

เร่ือง 
3. มีกำรบ ำบัดของเสียอันตรำยอยำ่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีกำรประชุมเพื่อจัดกำรควำมรู้อยำ่งน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
เวลำว่ำงไม่ตรงกันเพรำะมีปฏบิัติกำรจึงนัดประชุม  
2 เดือนคร้ัง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติกำรมีควำมปลอดภัย (ผ่ำนกำร

ประเมิน) 
2. บุคลำกรมีควำมตระหนกัและเห็นควำมส ำคัญ

ของกำรปฏบิัติตำมหลักควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

3. ของเสียทำงชีวภำพ ไม่มีตกค้ำ 
4. นักวิทยำศำสตร์มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

ส่งเสริมกำรวิจัย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
 
 

61,040 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

          เวลา 
1. มีกำรตรวจประเมินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. มีกำรด ำเนินกำรเสร็จตำมแผนงำน 
3. มีกำรด ำเนินกำรเสร็จตำมแผนงำน 
4. มีกำรด ำเนินกำรเสร็จตำมแผนงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
 
ต้นทุน 
1. กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน 
2. กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน 
3. กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน 
4. กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
 

     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Effective Research Management) 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.305 โครงกำรออกร้ำนประชำสัมพันธ์  
ศูนย์วิจัยเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ คณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน และ
วิจัย 

    กำรด ำเนินงำน 
ออกร้ำน
ประชำสัมพันธ์ฯ 
แล้ว 1 คร้ัง เมื่อ
วันที่     
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนคนที่เข้ำชมนิทรรศกำรไม่น้อยกว่ำ 50 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้สนใจได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
(วัดจำกผลกำรประเมินจำกแบบส ำรวจควำมพึง
พอใจ) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยในงบ
ที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 

22,000 -    

รวม 5 - - -          



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริการวชิาการเชิงรุกทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสงัคม (Society and Community Services) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.401 โครงกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกกำร
ฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทำงเลือกเข้ำ
กับกำรบรกิำรวิชำกำรในชุมชน 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 

ระยะเวลำ 
ตั้งแต่เดือน พ.ย. 
54-ส.ค. 55 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
 .                                            
 .                                        
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................
......................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
............................................................................. 
............................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
                                             
                          .                 
3.50) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
............................................................................. 
เวลา 
                                           
       
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
       
                                      
       
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................. 
 

10,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริการวชิาการเชิงรุกทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสงัคม (Society and Community Services) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.402 โครงกำรรักษ์สมุนไพร รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์       กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมหรือประชุมโครงกำรบรกิำรวิชำกำร

ของหน่วยงำนในก ำกบั  
2. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 215 คน 
3. รำยงำนสรุปประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
...................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
..................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนในก ำกับและผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจนเพื่อให้บริกำรวิชำกำรอยำ่งมีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของชุมชนเป้ำหมำย 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำกระดับ
คะแนน 3.50) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนกำรที่
ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 

10,000 6,750    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริการวชิาการเชิงรุกทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสงัคม (Society and Community Services) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.403 โครงกำรบอร์ดแสดงงำน
วิชำกำรของภำควิชำเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

หัวหน้ำภำควิชำเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

    กำรด ำเนินงำน 
ขณะนี้ก ำลัง
ด ำเนินงำน โดย
ทุกๆ เดือนนิสิต
แต่ละกลุ่มจะมำ
จัดบอร์ดแสดง
งำนวิชำกำรตำม
หัวข้อที่ได้รับ 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
 1 เดือนต่อ         
1 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
 300 บำทต่อกลุ่ม
ต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมหรือประชุมโครงกำรบรกิำรวิชำกำรที่มี

กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
2. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำเปำ้หมำย 
3. รำยงำนสรุป ประเมินผล กำรด ำเนินโครงกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนในก ำกับและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

เพื่อให้บริกำรวิชำกำรอยำ่งมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนเป้ำหมำย 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกวำ่ 3.5 (จำกระดับคะแนน 3.50) 

3. นิสิตรักกำรเรียนรู้และกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 

4,800 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริการวชิาการเชิงรุกทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสงัคม (Society and Community Services) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

 .404                        
                                   
               
 

                  
                    

 
 

   กำรด ำเนินงำน
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนคภยส. 
เพื่อกำรด ำเนิน
โครงกำรคัด
กรองและให้
ค ำปรึกษำกำร
เลิกบุหรี่แก่นิสิต
มหำวิทยำลัย
นเรศวร (เภสัช
กรนเรศวร .. 
ชวนเพื่อนเลิก
สูบบุหรี่ ปีที่ 2) 
และรวบรวม
ผลงำนกำร
ให้บริกำร
วิชำกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
54 – ก.ย. 55 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.                                          

                       
                                 

2.                                             
3.                                      
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1.                                                

                                            
                            

2.                                            
                                          
          .                  . 0  

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
                                           
       
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
       
                                            
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 

35,200 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริการวชิาการเชิงรุกทีต่อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสงัคม (Society and Community Services) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.405 กำรจัดประชุมวิชำกำรด้ำน
เครื่องส ำอำง 

หัวหน้ำศูนย์วิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนกัวิจยั อำจำรย์ นิสิต และผู้สนใจ  
จ ำนวน 160 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................. 
.................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรวิจยัเครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
.................................................................................. 
เวลา 
2 วัน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
.................................................................................. 
ต้นทุน 
จ ำนวนงบประมำณที่ใช้ตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
.................................................................................. 
 

- -    

รวม 5 - - -          
 
 



 
แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   (โครงการนอกแผนฯ) 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 
 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

นอกแผน โครงกำรนิเทศงำนสหกิจ
ศึกษำต่ำงประเทศ และ
เจรจำควำมร่วมมอืงำนวิจยั
คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รศ.ดร.จำรุภำ      
วิโยชน ์

    กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
อำจำรย์ไปนิเทศงำนสหกิจศึกษำตำ่งประเทศ 2 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. กำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

และเป็นไปตำมแผน 
2. โครงกำรวิจัยที่เกิดจำกควำมร่วมมอืระหว่ำง                    

คณะเภสัชศำสตร์และมหำวิทยำลัยตำ่งประเทศ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................... 
เวลา   
- 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................................... 
ต้นทุน   
- 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้งบประมำณส่วนตัว 
 

106,000 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร (โครงการนอกแผนฯ) 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุป
สรร คและ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/
ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

นอก
แผน 

โครงกำรคัดกรองและให้
ค ำปรึกษำกำรเลิกบุหรี่
แก่นิสิตมหำวิทยำลัย
นเรศวร (เภสัชกร
นเรศวร .. ชวนเพื่อนเลิก
สูบบุหรี่ ปีที่ 2) 

ผศ.ดร.นันทวรรณ    
กิติกรรณำกรณ์ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดกำรประชุมไป
แล้ว 1 ครั้ง และ
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน ตำม
คณะที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 

ระยะเวลำ 
ระยะเวลำ 8 
เดือน ตั้งแต่ 31 
ต.ค. 54 – 31 
พ.ค. 55 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนเจำ้หน้ำทีห่น่วยวิจยักำรบริบำลทำงเภสัชกรรม งำน

หอพัก งำนกิจกำรนิสิต กองกิจกำรนิสิต และสถำน
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชน มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่เข้ำร่วม
กำรอบรมฯ 

2. จ ำนวนนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวรที่รับบริกำรกำรให้
ค ำปรึกษำในโครงกำรฯ 

3. ปัจจัยและจ ำนวนผู้รับบริกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อเลิกบุหรี่ใน
โครงกำรฯ ที่สำมำรถเลิก หรือลดกำรสูบบุหรี่ได้ในระยะ
ติดตำมผลจำกกำรสอบถำมทำงโทรศัพท์ติดตำมผลหรือกำร
ตรวจวัดทำงชีวเคม ี

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
บุคลำกรและนิสิตที่ได้รับกำรอบรมแล้ว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่นิสิตและผู้มำรับบริกำรเลิกบุหรี่ เป็น
อย่ำงดี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
                                                  

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
       
200,000  เครือข่ำยวิชำชีพเภสัชกรรมเพื่อกำควบคุมยำสูบ 
(คภยส.) 

200,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  (โครงการนอกแผนฯ) 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

นอก
แผน 

โครงกำรเด็ก มน.  ร่วมใจชว่ย
ผู้ประสบภัยน้ ำท่วม 

ผศ.ดร.นันทวรรณ    
กิติกรรณำกรณ์ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จะออกให้บริกำร
แก่ประชำชนใน
วันที่ 22 ม.ค.55 
ณ อ.พรหม
พิรำม จ.
พิษณุโลก 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 

ระยะเวลำ 
ระยะเวลำตั้งแต่ 
เดือน ม.ค.-ก.พ. 
55 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกวำ่ร้อยละ 60 ของ

เป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
2. ชำวบ้ำนรอ้ยละ 60 ของเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ได้รับ

กำรตรวจสุขภำพจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
3. มีห้องน้ ำที่สร้ำงให้กับชุมชนเป็นจ ำนวน 3 หลัง   
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................... 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของชำวบำ้นในชุมชนในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ด ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
............................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
............................................................................. 
เวลา 
                                           
       
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
       
                                            

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
 

50,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  (โครงการนอกแผนฯ) 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2554) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ*
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

นอก
แผน 

โครงกำรสืบสำนสมุนไพร และ
กำรศึกษำดูงำนบริษัท เขำค้อ
ทะเลภู จ ำกัด 

รศ.ดร.กรกนก       
อิงคนินันท์ 

 /   กำรด ำเนินงำน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 

ระยะเวลำ 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหำอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมำณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค   
................................................................................... 
.................................................................................. 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมรู้  ประสบกำรณ์เพิ่มมำกขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................. 
.................................................................................. 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
.................................................................................. 
................................................................................... 
       
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
................................................................................... 
.................................................................................. 
 

30,000 25,590 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

  

รวม 2 2 - -  
 
 


