
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 1  (รอบ 3 เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) 

 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่5 รวม 
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จ านวนโครงการตามแผน 22.00 100.00 25.00 48.00 100.00 54.55 9.00 100.00 10.23 8.00 100.00 9.09 1.00 100.00 1.14 88.00  - 100.00 

โครงการท่ีอยูใ่นช่วงด าเนินการ 14.00 63.64 15.91 39.00 81.25 44.32 7.00 77.78 7.95 8.00 100.00 9.09 1.00 100.00 1.14 69.00  - 78.41 

และเป็นไปตามแผนด าเนินงาน                                     

โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 1.00 4.55 1.14 1.00 2.08 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00  - 2.27 

โครงการท่ีเล่ือน/ไม่เป็นไปตาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - 0.00 

แผนด าเนินงาน                                     

โครงการท่ียกเลิกการด าเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - 0.00 

โครงการท่ียงัไม่ถึงระยะเวลา 
7.00 31.82 

7.95 
 

8.00 16.67 9.09 2.00 22.22 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17.00 

 - 19.32 

จดัโครงการ         54.55                         

 



กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 
ครั้งที่ 1  (รอบ 3 เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31  ธันวาคม  2555) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการองค์กรทีเ่น้นคุณภาพและธรรมาภิบาล ท้ังหมด  จ านวน  22  โครงการ 
โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน จ านวน  14  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น จ านวน   1  โครงการ 
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ จ านวน   7  โครงการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  22  โครงการ       งบประมาณรายได ้  660,600  บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  5  โครงการ     งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 166,400  บาท 
           ใช้ไป     48,370  บาท 
           คงเหลือ    118,030  บาท 
 

จ านวนโครงการ  1  โครงการ  ทีง่บประมาณที่จัดสรรไว้แล้วไม่น ามารวมในสัดส่วนปีงบประมาณ งบประมาณรายที่ตั้งไว ้ 156,400  บาท 
           ใช้ไป    15,000  บาท 
           คงเหลือ   141,400  บาท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  6  โครงการ ดังนี้  
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.104 ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปี 2556 รองคณบดฝีุายบริหาร หัวหน้างานธุรการ  - 20,000 - - 10,000 - - 10,000 - 

ภ.106 โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่งๆ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

น.ส.อรัญญา อินทโชติ 
นายสุรินทร์ นิลพันธ์   

 30,000   1,000   29,000  

ภ.109 โครงการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย          
คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมนิปีการศึกษา 2555 

รองคณบดฝีุายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ประกันคณุภาพ 

- 39,400 -  5,750   33,650 - 

ภ.113 โครงการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานเครือข่าย
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ       
(คบ.สสส.) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์

 53,000   25,620   27,380  

ภ.115 โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงานและสาน
สัมพันธ์บุคลากรส านักงานเลขานกุารคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

นายสุรินทร์  นิลาพันธ ์ - 24,000 - - 6,000 - - 21,000 - 

ภ.120 การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร ์ รองคณบดฝีุายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

น.ส.อรัญญา อินทโชต ิ - 156,400 - - 15,000 - - 141,400 - 



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท้ังหมด  จ านวน  48  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน      จ านวน  39  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น          จ านวน   1  โครงการ 
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ        จ านวน   8  โครงการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  48  โครงการ     งบประมาณรายได ้  2,100,000     บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  12  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 1,123,940     บาท 
         ใช้ไป      408,470.68 บาท 
         คงเหลือ      715,469.32 บาท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  12  โครงการ ดังนี ้
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.201 โครงการการให้การสนับสนุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

รองคณบดฝีุายวิชาการ
และวิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา,   
น.ส.จุฑามาศ คัมภีรพงษ์ 

- 160,000 - - 128,000 - - 32,000 - 

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย
และบณัฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล 

 55,800   28,992.80   26,807.20  

ภ.204 โครงการจดัสอบรวบยอดแบบบรูณาการ รองคณบดฝีุายวิชาการ
และวิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา
,น.ส.ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล 

- 29,240 - - 13,240 - - 16,000 - 

ภ.206 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ
ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 40,000 - - 6,000 - - 34,000 - 

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 3 
ภาควิชา พร้อม 
คณะกรรมการบรหิาร
ภาควิชา 3 ภาควิชา 

เลขานุการภาควิชา 3 ภาควิชา - 23,000 - - 1,850 - - 21,150 - 

ภ.214 โครงการประชุมกรรมการด าเนินการหลักสูตร รองคณบดฝีุายวิชาการ
และวิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.จุฑามาศ คัมภีรพงษ์ 

- 54,600 - - 10,839.80 - - 43,760.20 - 

ภ.216 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา: ธรรมะใน
การด าเนินชีวิต 
 
 

ดร.กุลธดิา ไชยจินดา นางนงนุช โมราราย - 6,550 - - 5,152 - - 1,398 - 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.225 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  

ต่างประเทศ   นิสติระดับบณัฑิตศกึษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา  2555 

ประธานหลักสตูรเภสัชศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน 

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์ - 323,000 - - 158,946.08 - - 164,053.92 - 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง 

1,975,830 151,350 - 663,957 15,350 - 1,311,873 136,000 - 

ภ.233 การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบรบิาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธสิมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

433,590 210,400 - 24,492 2,400 - 409,098 208,000 - 

ภ.237 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ ส าหรับ
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัช
กรรม 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ เลขานุการภาควิชา หรือ 
เลขานุการแหล่งฝึก 

3,000 15,000 - - 6,500 - 3,000 8,500 - 

ภ.243 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมถ่ายภาพ (Photo 
Club) 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

ประธานชมรมถ่ายภาพ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

- 55,000 125,000 - 31,200 - - 23,800 - 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ     ทั้งหมด   จ านวน  9  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน     จ านวน  7  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น         จ านวน  -  โครงการ 
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ       จ านวน  2  โครงการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ     งบประมาณรายได ้  1,020,000  บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  1  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้     21,400  บาท 

         ใช้ไป               1,773  บาท 
         คงเหลือ              19,627  บาท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  1  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.306 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั รองคณบดฝีุายวิชาการ

และวิจัย 
น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต  21,400   1,773   19,627  

 



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการการชุมชนและสังคม ทั้งหมด   จ านวน  8  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน       จ านวน  8  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น           จ านวน  -   โครงการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  8  โครงการ     งบประมาณรายได ้      60,000  บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  1  โครงการ   งบประมาณ(แหล่งอ่ืน) ที่ตั้งไว ้   432,000  บาท 

         ใช้ไป            310,918  บาท 
         คงเหลือ            121,082  บาท 

 
เบิก-จ่าย  จ านวน  1  โครงการ ดังนี ้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.406 โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการ

ท างานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยจดัเก็บค่าลงทะเบยีน 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

นายธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - - 432,000 - - 310,918 - - 121,082 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมสี่วนร่วม    ทั้งหมด   จ านวน  1  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน       จ านวน  1  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น           จ านวน  -  โครงการ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  1  โครงการ     งบประมาณรายได ้      60,000  บาท 
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 



โครงการนอกแผนฯ 
 มีโครงการนอกแผนฯ ในรอบไตรมาสที่ 1 ขออนุมัต ิ    จ านวน  2  โครงการ 

 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน    จ านวน  1  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น        จ านวน  1  โครงการ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขออนุมัติเบิก-จา่ย จากงบประมาณรายไดค้ณะฯ จ านวน 2  โครงการ  งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 20,000  บาท 

 ใช้ไป     2,645 บาท 
         คงเหลือ   17,355 บาท 

 
เบิก-จ่าย จ านวน   2    โครงการ ดังนี้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน งบท่ีรับอนุมัติ (บาท) ใช้งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) คงเหลืองบประมาณ  (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภน.01-56 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการใช้ผงสีมุก

และสารกรองแสงยูวีในการเตรียมเครื่องส าอาง  
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

- 4,200 - - 1,045 - - 3,155 - 

ภน.02-56 โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้เชิง
วิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 15,800 - - 1,600 - - 10,600 - 

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(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.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัช
ศาสตร์และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี 
ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝุายบริหาร / .   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการ , 
แต่งต้ังกรรมการ
ด าเนินงาน และ
วางแผนการ
ท างาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 จาก กลุ่มเปาูหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 
ปัญหาอุปสรรค   
- 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่า 3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

40,000     

ภ.104 ผู้บริหารพบบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝุายบริหาร /    การด าเนินงาน 
-ขออนุมัติ
โครงการและ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมครั้งที่ 1 
วันที่ 21 ธ.ค. 55 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
และจะด าเนิน
กิจกกรรมครั้งที่ 
2 ในช่วงเดือน 
เม.ย.56 และ
ครั้งที่ 3 เดือน 
ก.ค. 56 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
10,000 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 จากเปูาหมาย  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่

ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานจาก

บุคลากรภายในคณะฯ ในแต่ละด้านอยา่ง
น้อย 1 ประเด็น 

เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

20,000 10,000    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(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.106 โครงการวันส าคัญ และประเพณี
ต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

/    การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้ว
ได้แก่ การจัด
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
การต้ังโต๊ะถวาย
พระพร  และ
ถวายพระพร
ออนไลน์ และ
ท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายแล้ว 
1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก 5 
เวลา 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาตามแผน 
ต้นทุน 
งบประมาณที่ก าหนดตามแผน 
 

30,000 1,000    

ภ.109 โครงการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ 
รอบการประเมินปีการศึกษา 
2555 

รองคณบดีฝุาย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
ประเมิน
หน่วยงานย่อย
ไปแล้ว 1 
หน่วยงาน  คือ
ส านักงาน
เลขานุการคณะ
เภสัชศาสตรเ์มื่อ
วันที่ 18 
ธันวาคม 2555 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
การเบิกจา่ยอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

หน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2555 
2. รายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) 

ของหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2555 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อย  
ในระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) 
และเพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

39,400 5,750    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครัง้ที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.110 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ และหน่วยงานยอ่ย              
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝุายแผน
และพัฒนาคุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
มีประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
ไปแล้ว 2 หนอ่ย
งานย่อย คือ 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร ์
และ ภาควิชา 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหน่วยงาน
ย่อยบางแห่งมี
ภารกิจมาก    
ท าให้การนัด
ประชุมท าได้ยาก 
- หน่วยงานย่อย
บางแห่งเพิ่งรับ
การประเมินเป็น
ปีแรก บุคลากร
ในหน่วยงานยัง
ไม่มีความเข้าใจ
เร่ืองการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   

งบประมาณ 
การเบิกจา่ยอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

อย่างน้อย 1 คร้ังในทุกหน่อยงานย่อย 
2. มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ/์website 

เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่าง
น้อย 4 คร้ัง/ป ี

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับทั้งหน่วยงานย่อย และระดับคณะฯ มี
คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเปูามหมายและ KPIs 
ของแผนยุทธศาสตร์ (ตวัชี้วัดที ่7) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,500     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.111 โครงการฝึกอบรมด้านการ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียง  คณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝุายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
อยู่ในขั้นตอน
การวางแผนงาน
และเตรียมการ
การจัดฝึกอบรม
ด้านการควบคุม
ภายในและ
บริหารความ
เส่ียง 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
การจัดโครงการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ทีไ่ด้รับของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย  3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

17,600     

ภ.112 การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี
ในการปฏิบัติงานโดยใช้
ระบบ 5 ส. 
 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

/    การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว
ได้แก่ ทบทวน
นโยบาย จัดท า
แผนและ
ก าหนดการ 
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
และด าเนินการ 
Big Cleaning 
Day ครั้งที่ 1 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ านวนงานที่เข้ารว่มประเมิน 5 ส. ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 90 
2. มีการน าเสนอผลงานหรือกจิกรรมที่ด าเนินการ

ใหม่ไม่น้อยกวา่ 2 ผลงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจากผลการประเมินของ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

5,000     

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.113 โครงการเข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานเครือข่าย
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ   (คบ.สสส.) 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

 /   การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 จาก
เปูาหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ตั้งไว้ 8 คน มีผู้เข้าร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
มีการน าเสนอ poster หรือ oral ไม่น้อยกว่า 
2 เร่ือง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการน าเสนอผลงาน poster จ านวน 2 เร่ือง 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ปัญหาอุปสรรค  
ยังขาดผลงานที่จะน าเสนอ 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามแผน 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ายจ านวน 25,620 บาท คงเหลือ 27,380 
บาท 

53,000 25,620    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.115 โครงการ KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานและสาน
สัมพันธ์บุคลากร ส านักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

/    การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรม 
2 คร้ัง ยังเหลือ
อีก 4 คร้ัง  
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน  
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายแล้ว 
6,000 บาท 
คงเหลือ 12,000 
บาท (ปรับลด
งบประมาณ
โครงการลงเหลือ 
18,000 บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนเจา้หน้าที่คณะฯ ที่เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา่  3.50  จาก
คะแนนเต็ม  5 

2. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกเดือน 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

24,000 6,000 
 

   

ภ.116 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดการการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/    การด าเนินงาน 
1.จัดเตรียมและ
วางระบบ LMS 
บนเครื่องแม่ข่าย
จ าลอง 
2. ก าหนด
โครงสร้างการ
จัดการ และ
ระบบรักษา
ความปลอดภยั
ในการใช้งาน
และการเข้าถึง
ข้อมูล 
 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน 
อยู่ในระหวา่ง
การก ากับดูแล
ให้ระบบท างาน
เป็นปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนรายวิชาที่มีการจัดท า e-learning ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของรายวิชาจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จาก
การประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

4,500     

 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 

       3. ประสานงาน
และอ านวย
ความสะดวกใน
การท างาน
ร่วมกับงาน
วิชาการ และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ก ากับ จัดอบรม
การใช้งานระบบ 
 แก่เจ้าหน้าที่
และอาจารย์ที่
สนใจ 
 ปัญหาอุปสรรค 
-ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในการ
จัดซื้อเครื่องแม่
ข่ายเพื่อใชว้าง
ระบบ ท าให้ตอ้ง
ท างานบนระบบ
จ าลอง 
-อาจารย์ที่
รับผิดชอบใน
รายวิชาสนใจใช้
งานระบบน้อย 
ท าให้รายวิชาที่
เปิดใช้งานไม่
แตกต่างจากปี
การศึกษาที่ผา่น
มา 

   
 

     

 
 



 แบบสอบถามการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
ศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/    การด าเนินงาน 
อยู่ในระหวา่ง
การด าเนินงาน
พัฒนาระบบ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
อยู่ในระหวา่ง
การด าเนินงาน
ตามแผน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เกา่ของคณะเภสชัศาสตร์
ใหม่อย่างน้อย 1 ระบบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จาก
การประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

5,000     

ภ.118 โครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ-ระบบ
จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/    การด าเนินงาน 
ติดต้ังระบบบน
เครื่องแม่ข่ายอยู่
ในระหว่างการ
ก าหนด
โครงสร้างและ
ปูอนข้อมูล
พื้นฐานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ด าเนินการตาม
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้ทดสอบในงานต้น
แบบอยา่งน้อย 1 งาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จาก
การประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 
 

5,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.119 โครงการจัดท าเวปไซต์คณะเภสัช
ศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/    การด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ส่งไปแปลข้อมูล
ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาโครงสร้าง
เวป และทดสอบ
ระบบ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
อยู่ในระหวา่ง
การด าเนินการ
ตามแผนงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าใช้งานและเรียกใช้บริการบนเครอืข่ายจาก
ประเทศอื่น หรือจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ประเมินจาก incoming access log ไม่น้อยกว่า 
10 nodes ในระหว่างการประเมินผลการใช้งาน
บนเครือข่าย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จาก
การประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

30,000     

ภ.120 การพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝุายบริหาร /    การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติ
โครงการแล้ว 
และด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
การจัดท าแฟูม
คณะฯ 
ประชาสัมพันธ์
งานครบรอบ
สถาปนา 20 ปี, 
จัดท า clip 
vedio คณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
15,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดอมรมโดยวิทยากร หรือการศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 1 คร้ัง 
2. จัดแถลงข่าวของคณะฯ อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์คณะเภสัชศาสตร์

อย่างน้อย 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3. 5  จากคะแนนเต็ม 5  
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

156,400 15,000    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.121 โยคะเพื่อสุขภาพ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์       การด าเนินงาน 
มีการจัด
กิจกรรมโยคะ
ทุกวันวันอังคาร
และพฤหัสบด ี
เวลา 17.00-
18.00 น. 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
มีการจัด
กิจกรรมโยคะ
อย่างสม่ าเสมอ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่
ก าหนด (ไม่ต่ ากวา่ 12 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (ไม่ใช้เงินงบประมาณ) 
 

 -     

   14 1 - -          
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 โครงการการให้การสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย      

/    การด าเนินงาน 
เบิกจ่าย ทุนการ
ศึกษให้กับนิสิตแล้ว 
จ านวน 4 ราย 
ส าหรับภาคเรียนที ่
2/2555 (2 คน x 
6,000 บ.X (2 คน x 
18,000บาท) รวม 
48,000 บาท และ
ค่าครองชีพ (4 คน 
x 20,000 บาท) 
รวมเป็น 80,000 
บาท 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
งบประมาณในการสนับสนุนยังขาดแคลน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภาพ 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

160,000 128,000    

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2556 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย      

/ 
 

   การด าเนินงาน 
ยังไม่ถึงระยะเวลา
การด าเนินการ 
และคาดว่าจะจัด
ในเดือน ส.ค.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการสัมมนาไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ (ไม่น้อยกวา่ 48 คน) 

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนคณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 คน) 

3. สรุปรายงานการสัมมนา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลยันเรศวร 

(ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจดัการ
เรียนการสอนของหลักสูตรมากกว่าก่อนการ
ปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจาก
แบบวัดความเข้าใจ) 
 

13,000 
 

    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 ุ

          3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับอาจารย ์(ประเมินจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่
นิสิตและระหวา่งนิสิตกับอาจารย ์รวมทัง้อัตราการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างด าเนินโครงการ) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั้งแต่ 
3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

     

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา      

/ 
 

   การด าเนินงาน 
จัดโครงการครั้งที่ 
1 แล้ว เมื่อวันที่ 
15-16 ต.ค.55 
และครั้งที่ 2 จัด 
18-19 ก.พ.56- 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
จัดโครงการครั้ง
ที่ 1 แล้ว เมื่อ
วันที่ 15-16 
ต.ค.55 
และครั้งที่ 2 จัด 
18-19 ก.พ.56 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เงินครั้งที่ 1 ไป 

28,992.80 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ และนสิิตระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากต่างสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศปีละไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง 

2. รายงานการสัมมนา 
3. มีนิสิตและอาจารย์เข้ารว่มการสัมมนาเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย (นิสิตไม่ต่ ากวา่ 35 คน และ
อาจารย์ไม่ต่ ากวา่ 14 คน) 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อาจารย ์นักวิชาการต่างสถาบันและนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละวิชาการ
ใหม่ ๆ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ 
นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 

2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกึทักษะการพูด 
ฟัง การวิเคราะห์และการวิจารณ์งานวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ (ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมใน
การอภปิรายชองอาจารย์และนิสิต รวมทั้งเนื้อหาการ
อภิปรายเป็นไปอยา่งสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม 
สเกล 5 ระดับ) 

55,800 28,992.80    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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 

          เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

     

ภ.204 โครงการจัดสอบรวบยอดแบบ
บูรณาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
วิชาการ   

/ 
 

   การด าเนินงาน 
ด าเนินงานตาม
โครงการแล้ว 
ครั้งที่ 1 26-28 
ต.ค.55 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีการด าเนินการจัดสอบ 2 คร้ัง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การด าเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและ
ครอบคลุมตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วย
การสอบรวบยอด 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

29,240 13,240     

ภ.205 โครงการสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย      

/    การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตที่ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีความพร้อมในการสอบฯ 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 
 

17,560     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 โครงการน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับประเทศ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา     

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ อย่าง
น้อย 1 คร้ังในระยะเวลาของ 1 ปีงบประมาณ (ไม่น้อย
กว่า 1 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และวิชาการใหม่ ๆ (ประเมินจากรายงานการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ได้รับการสนับสนุน) 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์และน าเสนอผลงานวิชาการอยา่ง
สร้างสรรค์ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่
ได้รับการสนับสนุน) 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

40,000     

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาท
การเป็นอาจารย ์และ
พัฒนาการสอน 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/ 
 

   การด าเนินงาน 
จัดโครงการ
ร่วมกับโครงการ 
การพัฒนา
ศักยภาพและการ
ส่งเสริมการท างาน
อย่างมีส่วนร่วม
ของบุคคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ 
ในเดือน มิ.ย.56 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวนอยา่งน้อยร้อยละ 60 
ของจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู ่
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ และ

เปูาหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ดียิ่งขึ้น 

2. มีการน าเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

53,700     

 
แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 



ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.208 โครงการสนับสนุนการจัดท า
การวิจยัในชั้นเรียนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีรายวิชาที่จัดท าโครงการ วิจยัเพื่อการศึกษาอยา่งน้อย 
5 รายวิชา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับการวจิัยเพื่อเพื่อ
การศึกษาของคณาจารยย์ิ่งขึ้น 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

20,000     

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/ 
 

   การด าเนินงาน 
จัดโครงการของ
ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัช
กรรมแล้ว เมื่อ
วันที่ 31 ต.ค.55 
คงเหลือ อีก 2 
ภาควิชา 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนคณาจารย์ในภาควิชาเขา้ร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั้งหมดในภาควิชาที่
ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั้น  

2. มีการจัดท าร่าง มคอ. 3,4,5 และ 6 ครบทุกรายวิชา 
3. รายงานการสัมมนา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของนิสิต และบรรลุเปูาประสงค์
ของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชงิลึกกับนิสิต 
ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาประมวลรายวิชาเทียบกับ
เปูาประสงค์ของหลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่
ในคะแนน 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5) 

เวลา 
เป็นไปตามก าหนดการที่ต้ังไว้ในแผน 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ต้ังไว้ 

23,000 1,850    

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.210 โครงการพัฒนาการท างาน
แบบอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

อ.อรรัตน์ โลหิตนาวี    
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว 
อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน
และท าหนังสือ
แจ้งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
ปัญหาอุปสรรค 
การท าหนังสือ
แจ้งล่าช้า
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบจาก
โรงพยาบาล 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์เข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติงาน ณ แหล่ง
ฝึกที่ก าหนดอย่างน้อย 5 คน ตลอดปีงบประมาณ 
โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่ต่ ากวา่ 100 ชั่วโมง/
คน/ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยต่ออาจารย์

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ไม่น้อยกวา่ 3.51 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้ารว่มโครงการ

เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 
เวลา 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร 
 

6,000     

ภ.211 โครงการเพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการอาจารยภ์าควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ ณ สถาบัน
ภายในประเทศ (ภ.211) 

ผศ.ดร.นันทีทิพ   
ลิ้มเพียรชอบ 

 
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว  
อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์
และรับสมัคร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัตงิาน 
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ ณ สถาบัน
ภายในประเทศ  จ านวน  3  คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

24,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านพัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
พัฒนาการเรียนการสอน 

/ 
 

   การด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการ 
พร้อมกับ
โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
และการส่งเสริม
การท างานอย่าง
มีส่วนร่วมของ
บุคคลากรคณะ
เภสัชศาสตร ์
ซ่ึงจะจัดในเดือน 
มิ.ย.56 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80 มี  Good 
practice ทางด้านการพัฒนาสื่อการสอน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.5 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,000     

ภ.213 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนต ารา หนังสือหรือ
บทความวิชาการ เพื่อการ
เผยแพร่และ/หรือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และวิจยั 

/    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80 มหีนังสือ 
ต ารา หรือบทความวิชาการที่สามารถสง่ตีพิมพ์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.5 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

116,060     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 โครงการประชุมกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย   

/ 
 

   การด าเนินงาน 
ด าเนินการจัด
โครงการ คร้ังที่ 
1 10 ม.ค.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  
และ/หรือมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 

2. ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับควมต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

54,600 10,839.80     

ภ.215 เสริมประสบการณ์ใน
รายวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 
 

ดร.กุลธิดา ไชยจินดา  
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว  
อยู่ระหว่างการ
เก็บข้อมูลเพื่อ 
เตรียมน าเสนอ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่
ก าหนด (ไม่ต่ ากวา่ 80 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

5,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ดา้นระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.216 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชา: 
ธรรมะในการด าเนินชีวิต 

ดร.กุลธิดา ไชยจินดา   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
1. มีการด าเนินโครงการในวันและเวลาที่ก าหนด 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการตามประมาณการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีการจัดโครงการฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนิสิต อาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 95 คน (ร้อยละ 85.6) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานที่จัด โปรเจกเตอร์ไม่ดี มองเห็นได้ไม่ชัดเจน จอ
ฉายภาพมขีนาดเล็ก ควรจัดที่ห้องไชยานุภาพ 2 หรือ 5 
2. จัดตอนบ่ายง่วงนอน และระยะเวลา (2 ชม.) สั้นเกินไป 
3. เนื้อหาการบรรยายมากเกินไป ต้องการให้จัดแบบ
สนทนาธรรมมากกว่าบรรยาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงการ สามารถน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้  
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิเวลา 
มีการจัดโครงการตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการจัดโครงการฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 
ตัวบ่งชี้เชงิต้นทุน 
สามารถจัดโครงการภายใต้งบประมาณที่เสนอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สามารถจัดโครงการภายใต้งบประมาณ 5,152 บาท 

6,550 5,152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
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 Herbal Cosmetic Fair          
ครั้งที่ 5 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

/ 
 

   การด าเนินงาน 
- แบ่งกลุ่มนิสิต  
- เตรียมการ 
(จะด าเนินการ
วันที่ 2 ก.พ.56) 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- ด าเนิน
กิจกรรม 
วันที่ 2 ก.พ.
56 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- ก าลังจัดซื้อวัสดุ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการอยา่งน้อยรอ้ยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์ในการวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

20,000     

ภ.218 กิจกรรมรู้-รักษ์สมุนไพร
ส าหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท ์ / 
 

   การด าเนินงาน 
 25-27 ม.ค.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอยา่งน้อยร้อยละ 80  
2. มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน 
3. มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกวา่ 3.5 

จากคะแนน 5 
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ามมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่สามารถประเมินฯ ได้ 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

43,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.219 “เภสัช มน. ร่วมใจให้
บริบาลทางเภสัชกรรม” 

ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร ์    
 

   การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ
เก็บข้อมูลผู้ปุวย 
(ตามตารางที่
ระบุไว้ใน
รายวิชา) 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ร้อยละ 70 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มี

ประสบการณ์/ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม
เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนผู้ปวุยที่ได้รับค าแนะน า/แก้ไขปญัหาการ
ใช้ยา อย่างน้อย 30 คน 

3. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่ม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คะแนนความพึงพอใจของนิสิต อย่างนอ้ย 3.51 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่าง

น้อย 3.51 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

15,000     

ภ.220 โครงการศึกษาปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 

ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่
ภักด ี

 
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติโครงการ
แล้ว  อยู่ระหวา่ง
ประสานงานเพื่อ
เตรียมลงพื้นที่ใน
วันที่ 25 ม.ค. 56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตชั้นปีที ่3 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการดูงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ประเมินการน าเสนอร่างโครงการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ข้อ 6.1 (ทุกกลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

2. คะแนนการประเมินอัตลักษณ์นิสิต มากกว่า 
3.5 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

30,490     

 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.222 โครงการบูรณาการความรู้
จากการฝึกปฏิบัติการแพทย์
ทางเลือกและการวิจยัทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากับ
การบริการวิชาการในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล       
 

   การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.รายงานสรุป ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จากระดบัคะแนน 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000     

ภ.224 โครงการการศึกษาดูงาน      
เภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน    

 
 

   การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

100 ของเปูาหมาย (ไม่น้อยกว่า 32 คน) 
2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย (ไม่น้อยกวา่ 4 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริบาลเภสัชกรรม 

การบริหารจัดการ และระบบส่งต่อในรา้นยา
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ารว่มโครงการอย่างนอ้ยร้อยละ 
30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 

2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มของ
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกวา่ก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบ
วัดความรู้) 

3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมิน
จากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 

เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

16,820     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.225 โครงการศึกษาดูงานเภสัช
กรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน ปี
การศึกษา  2555 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน    

 
 

   การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการมากกวา่ 80 % 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์และทักษะความรู้เพิม่มากขึ้น 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

323,000     

ภ.228 การฝึกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. นิสิตฝึกปฏิบัติงาน

ผลัด 7-8 
2. ส ารวจจ านวนนิสิตที่

สามารถออกฝึก
ปฏิบัติงานได้ 

3. ส ารวจแหล่งฝึก 
4. คัดเลือกแหล่งฝึก 
5. ชี้แจงนิสิตก่อนเลือก

แหล่งฝึก 
6. นิสิตเลือกแหล่งฝึก 
7. ท าหนังสือขอ

อนุญาตให้นิสิตฝึก
ปฏิบัติงานส่งไปยัง
แหล่งฝึก 

8. ท าค าสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์พิเศษ 

9. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึก
ปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรค 
   ยังไม่พบ 

ระยะเวลา 
ตค.55-มค.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายแล้ว 
631,994 บาท 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
2. แหล่งฝึกที่ท าบันทึกข้อตกลงความเขา้ใจร่วมกัน 

(MOU) รับนิสิตเข้าฝึกงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับคะแนนประเมินความพึง

พอใจจากนิสิตไม่ต่ ากวา่ 3.5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

2,127,180 631,994    

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
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 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. ส ารวจจ านวนนิสิตที่
สามารถออกฝึกปฏิบัติงานได้ 
2. ส ารวจแหล่งฝึก 
3. คัดเลือกแหล่งฝึก 
4. ชี้แจงนิสิตก่อนเลือกแหล่ง
ฝึก 
5. นิสิตเลือกแหล่งฝึก 
6. ท าหนังสือขออนุญาตให้
นิสิตฝึกปฏิบัติงานส่งไปยัง
แหล่งฝึก 
7. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
  ยังไม่พบ 

ระยะเวลา 
ตค.55-มิย.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า        

ร้อยละ 100 
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ท าการส ารวจตอบรับ

การเป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมาณที่
เพียงพอ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก   

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับการประเมินความพึง

พอใจจากนิสิต คะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

546,820     

ภ.230 การฝึกปฏิบัติงานเสริม
ประสบการณ์สาธารณสุข
ในชุมชน 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. ส ารวจจ านวนนิสิตที่
สามารถออกฝึกปฏิบัติงานได้ 
2. ส ารวจแหล่งฝึก 
3. คัดเลือกแหล่งฝึก 
4. ชี้แจงนิสิตก่อนเลือกแหล่ง
ฝึก 
5. นิสิตเลือกแหล่งฝึก 
6. ท าหนังสือขออนุญาตให้
นิสิตฝึกปฏิบัติงานส่งไปยัง
แหล่งฝึก 
7. ท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์
พิเศษ 
8. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
   ยังไม่พบ 

ระยะเวลา 
ตค.55-มิย.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนในแต่

ละปีต่อจ านวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
90 

2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่เชื่อมโยงกับ
องค์กรท้องถิ่นอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น 
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

147,280     



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.233 การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม  

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. กิจกรรมการ
อบรมพัฒนา
งานวิจัยในงาน
ประจ า (R2R) 
2. การสนับสนุน
ให้แหล่งฝึกส่งเจ้า
พนักงานเภสัช
กรรมเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
“การส่งเสริม
สมรรถนะการ
ท างานเจ้า
พนักงานเภสัช
กรรม” 
3. การจัดท าแนว
ทางการสอบถาม
ประวิ แยกโรค 
และรักษาโรคที่
พบบ่อยในร้านยา 
 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีภาระ
งานประจ า
ค่อนข้างมาก 

ระยะเวลา 
1 ตค.55-30 กค.
56 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
57,912 บาท 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
    ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของจ านวนที่เชิญ 
2. งานวิจัยในงานประจ าของแหล่งฝึก (R2R) ไม่

น้อยกว่า 5 เร่ือง 
3. เข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกไม่น้อยกวา่ 10 

ปฏิบัติการ 
4. แนวทางการสอบถามประวัติ แยกโรค และ

รักษาโรคที่พบบอ่ยในร้านยาไม่น้อยกวา่ 5 
ระบบ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. แหล่งฝึกสามารถน างานวิจยัในงานประจ า 

(R2R) ไปใช้พัฒนาศักยภาพงานประจ า หรือ
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได ้

2. อาจารย์แหล่งฝึกให้ความส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการพฒันา
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาการเป็นแหล่งฝึกที่มี
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสติฝึก
ปฏิบัติงานได้ 

3. นิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัตงิาน
บริบาลเภสัชกรรมโดยมอีาจารย์แหล่งฝึกเป็น
แบบอยา่ง 

 

646,520 57,912 
 

   

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.236 การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แหล่งฝึก 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. รับสมัครผู้รับทุน 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. ผู้รับทุนติดต่อ

สถานฝึก
ปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มีการก าหนด
เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ก่อนรับสมัคร 
 

ระยะเวลา 
ตค.55-กค.56 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัตงิาน ณ 

ต่างประเทศจ านวน 2 คน  
2. รายงานผลการฝึกปฏิบัต ิงานการน าเสนอผล ฝึก

ปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

สายคลินิกโดยเฉพาะรายวิชาเภสัชบ าบดัประยุกต์และการ
เตรียมความพร้อมของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงาน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานนสิิต ณ แหล่งฝึก
โดยอาจารยแ์หล่งฝึกที่ผ่านการฝึกปฏิบตัิงานผ่านโครงการ
นี้ 

3. เพิ่มศักยภาพและเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านบริบาลเภสัชกรรมของอาจารย์แหลง่ฝึกที่อยู่ใน
หลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรประจ าบา้นของวิทยาลัย
เภสัชบ าบัด 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

200,000     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.237 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างชาติ ส าหรับหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล   
เภสัชกรรม 

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้รับ
นิสิตต่างชาติฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. ท าค าสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตต่างชาติ 

3. ท าหนังสือขอ
อนุญาตให้นิสิต
ฝึกปฏิบัติงาน/
ศึกษาดูงานไป
ยังหน่วยงาน
ภายนอก 

4. นิสิตฝึก
ปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

ปัญหาอุปสรรค 
มีการเพิ่ม
กิจกรรม
การศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
ได้แก่ รพ.สมเด็จ
พระยุพราชดา่น
ซ้าย และคณะ
เภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ระยะเวลา 
ตค.55-กค.56 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ยังไม่พบ 
 

งบประมาณ 
เบิก 6,500 บาท 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
มีการศึกษาดูงาน
เพิ่มเติม ซ่ึงไม่ได้
ก าหนดไว้ในแผน
ท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานไม่
เพียงพอ 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตต่างชาติมาฝึกปฏิบัติ งานจ านวน
อย่างน้อยปีละ 3คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติต่อการจดัการ
เรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า 3.51 (จาก 5 คะแนน) 
เวลา 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใน
เวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใน
งบที่ก าหนด 
 
 

18,000 6,500    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 สหกิจศึกษาต่างประเทศ        
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
1.ก าหนด
คุณสมบัติ 
2.ประกาศรับสมัคร 
3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ ์
4.ด าเนินการ
สอบสัมภาษณ ์
ปัญหาอุปสรรค 
ระยะเวลา
กระชั้นชิด 
เนือ่งจากรอผล
การพิจารณา
โครงการจาก
มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลา 
ตค.55-กค.56 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ระยะเวลา
กระชั้นชิด 
เนื่องจากรอผล
การพิจารณา
โครงการจาก
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ถูกปรับลด
งบประมาณจากที่
ขอลงร้อยละ 50 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการอยา่งน้อย 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. กระชับความสัมพันธ์กบัหน่วยงานต่างชาติ 

ทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
2. นิสิตที่เข้าร่วม โครงการมีทักษะภาษาองักฤษดี

ขึ้นและมีการพัฒนาตามอัตลกัษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

-     

ภ.239 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม   
จิตอาสา 
 

รองคณบดีฝุายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

√    การด าเนินงาน 
ด าเนินการ 
ส ารวจพื้นที่ใน
การจัดค่ายอาสา
ครั้งที่ 1 วันที่ 
15 พย.55
กิจกรรมปลูกปาุ
ปล่อยปลาวันที่ 
18 พย 55 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
15 พย. 55และ 
18 พย. 55 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตามที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเปูาหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

25,000     

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปญัหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
กีฬาและเชียร ์ประกอบดว้ย 3 
กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์เภสัช 
2. กิจกรรมงานกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. กิจกรรมงานกีฬาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
√ 
 
 

  การด าเนินงาน 
กิจกรรมงาน
กีฬาวิทยา 
ศาสตร์สุขภาพ
จะจัดโครงการ
ในวันที่ 19-23 
มค 56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬาและ

การสร้างเสริมสุขภาพครบตามแผนฯ 
2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า

ร่วมโครงการตามเปูาหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์เภสัช(14-17ตค.55)  
เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬาและการ
สร้างเสริมสุขภาพ 2 กจิกรรม ได้แก ่การแข่งกีฬาชั้น
ปี และการแข่งกีฬาฮาเฮ โดยมีเปูาหมายต้องมี
ผู้เข้าร่วมอยา่งน้อยร้อยละ 80 จากเปาูหมายจ านวน 
350 คน ผลการจัดโครงการ มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ  350 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมงานกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร(19ตค-
1ธค55)เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬาและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม ได้แก ่การส่ง
ตัวแทนนักกีฬาเขา้ร่วมในการแข่งขัน และการส่ง
ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมเดินขบวน โดยต้องมีผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80 จากเปูาหมาย 250 คน ผลการ
จัดโครงการ มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์เภสัช  
1.การประเมินด้านความพึงพอใจในการแข่งขันกีฬา 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 3.58 จากคะแนน
เต็ม 5 
2.การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
โครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.06 
จากคะแนนเต็ม 5 

70,000 60,000 √ 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปญัหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 

กิจกรรมงานกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร 
กิจกรรมงานกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร 
1.การประเมินด้านความพึงพอใจในการแข่งขันกีฬา 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการแข่งขันกีฬา
ระดับ 3.63 จากคะแนนเต็ม 5 
2.การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
โครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจประโยชน์
ที่ได้รับจากการจัดการโครงการระดับ 4.05 คะแนน 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ภ.241 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ดนตรีสากล ประกอบด้วย 1 
กิจกรรม ได้แก ่
โครงการประกวดร้องเพลงไทย-
ไทยลูกทุ่งและประกวดวงดนตรี 
PSC 2013 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

   การด าเนินงาน 
จัดการประกวด
ร้องเพลงไปแล้ว
สามครั้งได้แก่
รอบคัดเลือก 
รองก่อนรอง
ชนะเลิศ และ
รอบรองชนะเลิศ
ส่วนรอบชิง
ชนะเลิศจะจัดใน
วันที่ 21 มค 55 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
รอบคัดเลือก  
4 กย. 55  
รองก่อนรอง
ชนะเลิศ  
6 พย. 55และ
รอบรองชนะเลิศ 
20 พย 55 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
นิสิต อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมาชิกชมรมดนตรีสากลสามารถเผยแพร่กิจกรรม

ด้านดนตรีและร้องเพลงได้ 
2. เกิดกิจกรรมส าหรับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาได้

แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึง
คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่ก าลังจะจบการ  ศึกษา
ก่อนจะเร่ิมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 มคีวามพึง
พอใจในการเข้ารว่มกิจกรรมระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 
จากคะแนน 5 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

15,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรีไทย 
 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

   การด าเนินงาน 
ไม่มีกิจกรรมใด
ในโครงการนี้ที่
จัดในเดือน
ตุลาคม – 
ธันวาคม 2555 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการ

อนุรักษ์ท านุศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการครบ
ตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมงานทุกกจิกรรมมีความพึงพอใจ/องค์ความรู้
ทีได้รับไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนนจากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

80,000     

ภ.243 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ถ่ายภาพ (Photo Club) 
 
1 กิจกรรมอบรมและ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ถ่ายภาพ  
2 กิจกรรมพธิีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและแสดงความ
ยินดีแก่บัณฑิตใหม ่
 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 

  การด าเนินงาน 
กิจกรรมอบรม
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการ
ถ่ายภาพ จัดการ
อบรมเรื่องการ
ถ่ายภาพ
เบื้องต้นวันที่ 15 
พย 55 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
1 วัน คือวันที ่
15 พย 55  
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้องครบตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเปูาหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การกล่าวค าสัตย์
ปฏิญาณของบัณฑิตและรุ่นน้อง 2.การบอกเล่า
ประสบการณ์การท างานการศึกษาต่อแก่รุ่นน้อง 3.
การแสดงความยินดแีก่บัณฑิตจากรุ่นนอ้ง 
2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้า
ร่วม ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 จากเปูาหมาย 200 คน ผล
การจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 598 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

55,000 31,200 √ 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
2. เกิดกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับองค์กรวชิาชีพ

หรือองค์กรภายนอก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดง
ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่  
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 4.35 จากคะแนน 5 
2.เกิดกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกบัองค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรภายนอกจ านวน 2 กิจกรรมได้แก่ กองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีแกบ่ัณฑิต ชมรม
นิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยิยดีแก่
บัณฑิตและรับสมัครสมชิกชมรม 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ภ.244 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
วิชาการ และภาษาอังกฤษ 
 
 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

   การด าเนินงาน 
ไม่มีการจัด
กิจกรรมภายใต้
โครงการนี้
ในช่วงเดอืน
ตุลาคม-ธันวาคม 
2555 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้องครบตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเปูาหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

30,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.245 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม 
Animation and Multimedia 
 
1 การจัดอบรมการใช้ 
software ส าหรับสนับสนุน
งานเชิงมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา
ทักษะ (First  
step to be the animator) 
2)  การแข่งขันทักษะความรู้
ทั่วไป (The genius) 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

   การด าเนินงาน 
การจัดอบรมการ
ใช้ software 
ส าหรับสนับสนุน
งานเชิงมัลติมีเดีย
เพื่อพัฒนาทักษะ 
(First step to 
be the 
animator)           
ครั้งที่ 1 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
วันที่ 22 พย.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมาชิกชมรม animation สามารถเผยแพร่กิจกรรมด้าน

เทคโนโลยีได ้
2. เกิดกิจกรรมส าหรับนิสิตได้แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่

ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000 4,900    

ภ.246 โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และ
ประกันคุณภาพการจัดกจิกรรม
นิสิต 
ไม่มีการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการนี้ในช่วงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2555 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√ 
 

   การด าเนินงาน 
จัดประชุม
สโมสรนิสิตวันที่ 
20 พย.55 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
20 พย.55 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ

และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมของนิสิตโดยใช้หลักการประกันคุณภาพที่ดี
ครบตามแผนปฏิบัติการ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
โครงการตามเปูา หมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ

และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้น ากิจกรรมนิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิด

ประกันคุณภาพในการท ากจิกรรมนิสิต 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจใน

การเข้าร่วมโครงการระดับดีถึงดีมากได้ ที่มาจากการ
เลือกตั้ง 

 

120,000     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.247 โครงการกิจกรรมเครือข่าย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษา           
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง 
ประเทศไทย 
 
 

รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

√    การด าเนินงาน 
ส่งตัวแทน
นิสิตเข้าร่วม
ประชุมสามัญ
สหพันธ์นิสิต
นักศึกษา
เภสัชศาสตร์
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 4 
ประจ าป ี
2555  ณ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
จังหวัด
เชียงใหม่ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
1-2 ธค. 55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการท างานเป็นเครือข่าย 

การมีจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
ตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ตามเปูาหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและการ

เรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพือ่นคณะเภสัชศาสตร์
สถาบันอื่น 

2. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวจากองค์กร
ส่วนกลาง ตลอดจนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาตนเอง 

3. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สามารถน าแนวความคิดและรูปแบบมา
ประสานการด าเนินกิจกรรม/โครงการภายในคณะเภสัชศาสตร์
ได้สอดคล้องกัน 

4. ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ทีไ่ด้รับของ ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

30,000 2,449    

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.248 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต            
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝุายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

√    การด าเนินงาน 
รอด าเนิน
โครงการวันที่ 
11-14 กพ.56 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1.  จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง  

2. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพร่วมกับ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ 

3. ได้ข้อมูลศิษย์เก่าครบถ้วน และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ 

4. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่

ได้รับในการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.5 จาก
คะแนน 5 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

225,000     

รวม 39 1 - -          
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
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 Big cleaning Day 
ห้องปฏิบัติการกลางและ
หน่วยปฏิบัติการวิจยั (Unit 
cell)         คณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
 

    การด าเนนิงาน 
-มีการประชุม
วางแผนงาน และ
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
-มีห้อง Unit cell 
เข้าร่วมโครงการ
ตาม KPI 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ห้องปฎิบัติการกลางและห้องปฎิบัตกิารวิจัยมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

5,000     

ภ.302 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
และห้องปฏบิัติการปลอดภัย
ในคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
วิจัยบัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
-ประชุม/วางแผน
งานเรียบร้อยแล้ว 
-มีการด าเนินงาน
ด้านของเสียไป
แล้ว 8 คร้ัง 
-ที่เหลือ
ด าเนินการช่วงปิด
เทอม และอบรมฯ 
เปิดภาคเรียน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการประเมินไม่น้อยกว่า 50% 
2. มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีการบ าบัดของเสียอันตรายอยา่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีการประชุมเพื่อจัดการความรู้อยา่งน้อยปีละ 6 ครั้ง 
5. มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ 5 ส อย่างน้อย 5 

ห้อง จาก 18 หอ้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย (ผ่านการประเมิน) 
2. ผู้เข้าอบรมฯ ทดสอบผ่าน 100 % 
3. ของเสียทางชีวภาพ ไม่มีตกค้าง 
4. นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้มี

ความพึงพอใจ ระดับด ี
5. มีการน าผลจากการศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 อย่างมา

ประยุกต์ใช้ในงานห้องปฏิบัติการ 
6. มีห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลอย่างน้อย 2 ห้อง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เวลา มีการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงาน 

47,600     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
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 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การวิจยั เร่ือง พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการเขียนโครงร่างวิจัย 
 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 
 

/    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
วางแผนและแนว
ทางการด าเนิน
โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ. 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมดูงานมีความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000     

ภ.305 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์           
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
วางแผนและแนว
ทางการด าเนิน
โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีจ านวนนกัวิจยัเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึง
พอใจมากกวา่ 
เวลา  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน   
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

230,000     

ภ.306 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจยั 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/    การด าเนินงาน 
มีการด าเนินการไป
จ านวน 1 คร้ังแล้ว 
ในวันอังคารที่ 3 
ธันวาคม 2555 
เวลา 10.00-
14.00 น. ณ ห้อง
รับรองคณบดี 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน        8 
คน 
 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึง
พอใจมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

21,400 1,773    



 
แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2555) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.307 โครงงานวิจัยส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี 

รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวจิัย 

/    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างนิสิต
ด าเนินการท า
โครงงานวิจัย 
ปัญหาอุปสรรค 
-ปัญหาการเข้าเกบ็
ข้อมูลที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เอกสารต้องผ่านการ
ด าเนินการ ที่
คณะแพทย์ใช้
เวลานานมาก
เนื่องจากการ
พิจารณาอนุมัติมี
ขั้นตอนหลายขั้นตอน 
เป็นสาเหตุให้นิสิต
ด าเนินการล่าช้า
มากกว่าก าหนด 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผลงานวจิัยจากโครงการวิจยัของนิสิต 

อาจารย ์
2. จ านวนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ านวน

โครงงานทั้งหมด 
3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แขง่ขันกับ

หน่วยงานภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัยกระบวน การ

วิจัย และการน าเสนอผลงานวจิัย ตามวตัถุประสงค์
ของรายวิชา 

2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัย 
กระบวนการวจิัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี 
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

351,000     

ภ.309 โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัตกิารวจิัยทางคลินิกที่
ดี (GCP) 

สถานวิจยั
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

/    การด าเนินงาน 
ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับ
แหล่งฝึกอบรมด้าน 
GCP เพื่อขอเขา้รับ
การฝึกอบรม 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ต.ค 55- ก.ย.56 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
2. คู่มือความรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับการปฏิบัตกิารวิจยัทาง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 1 เล่ม 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติการวิจยัทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice: GCP) จากการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3. 5 คะแนน จาก 5 คะแนน  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

73,000 -    

รวม 7  - - -          



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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.401 โครงการประชุมวิชาการ 
Pharmacokinetic-
Pharmacodynamic Data 
Analysis : a Hands-on 
Course using ADAPT 5 

ดร. ภัควดี  เสริมสรรพสุข  
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว  
อยู่ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์
และเตรียมงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย มคีวามพึง
พอใจ อย่างน้อย 3.5 (จากเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 
 
 

72,000     

ภ.402 การฝึกอบรมระยะสั้นการ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ปุวยวกิฤต 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ  
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว  
อยู่ระหว่าง    
ขออนุมัติให้
วิทยาลยัเภสัช
บ าบัดรับรอง
หลักสูตรระยะ
สั้นโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการและรับเป็น
เภสัชกรพี่เล้ียงในการฝึกปฏิบัติงานนิสิต ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 
 
 
 
 

48,000     



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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.403 โครงการประชาสัมพันธ ์สถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครือ่งส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

/    การด าเนินงาน 
1.ปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซต์ 
2.การออกร้าน
ประชาสัมพันธ ์
1)2-5 ก.พ.56 
งานวันนัก
ประดิษฐ์ ณ อิม
แพ็ค เมืองทอง
ธาน ี
2) 18-19 ก.ค.
56 งาน The 8th 
Business 
Partnering 
2013 จัดโดย 
ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ก.พ.56-พ.ค. 56 
ต.ค.55- ก.ย 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนคนที่เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
2. พัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จตามแผน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการชมนิทรรศการ/
การใช้บริการเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 3. 5 จาก 5  
 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

42,000 -    

ภ.404 การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ด้านเครื่องส าอาง 

ผูอ้ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

/    การด าเนินงาน 
ด าเนินการนัด
หมาย
คณะท างานเพื่อ
ประชุมวางแผน
งานเพื่อก าหนด
หัวข้อ เนื้อหา 
ก าหนดการ 
วิทยากร ฯลฯ
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ก.พ.55-ก.ย 56 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3. 5 จาก 5  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

137,700 
 

-    

 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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 การประชุมวิชาการสมาคมเภสัช
วิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 

รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา  
 

   การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการแล้ว   
อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์
และเตรียมงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

325,000 -    

ภ.406 การประชุมวิชาการส่งเสริม
สมรรถนะการท างานเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมและเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข 

รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
และบริการสังคม    

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการ
จัดการประชุม
วิชาการฯ ครั้งที่ 
1 ณ จ.เชียงใหม่ 
เสร็จแล้ว เหลือ
การจัดการ
ประชุมวิชาการฯ 
อีก ในครั้งที่ 2 
จ.พิษณุโลก และ 
ครั้งที่ 3 กรุงเทพ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผูส้นใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

432,000 -    

 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.407 เรียนรู้คุณค่าสมุนไพรไท 
ย 

รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์    
 

   การด าเนินงาน 
-ได้มีการจัด
นิทรรศการและ
บอร์ดที่หน่วย
ข้อมูลสมุนไพร 
-เตรียมจัด
เสวนา 
“วิเคราะห์
เจาะลึกรสยา
ไทย” ในงาน
มหกรรม
สมุนไพร” วันที่ 
21 ก.พ. 56 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับ
บริการ  80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชพีต่อประโยชน์
จากการบริการ 80 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

20,000     

ภ.408 การสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะเภสัช
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
 

รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
และบริการสังคม 

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการขอ
อนุมัติโครงการฯ 
และจัดท าแผ่น
ประชาสัมพันธ์
ตารางการ
ประชุมอบรม
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 
2556 จ านวน 
2,000 แผ่น 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมนิความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

40,000 8,000    

รวม 8 - - -          
 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีสว่นร่วม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.501 การท าบันทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
ยังไม่มีการ
ด าเนินงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. แหล่งฝึกบาง
แห่งต้องการ
รวบรวมความ
ต้องการของ
มหาวิทยาลัยที่
ประสงค์จะท า 
MOU ก่อน แล้ว
จึงจะตอบรับวา่จะ 
MOU กับ 
มหาวิทยาลัย
ใดบ้าง 
2. แหล่งฝึกน า
เนื้อหาในร่าง 
MOU ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยไป
เปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่
แหล่งฝึกจะได้รับ 
และเลือก MOU 
กับมหาวิทยาลัยที่
มีผลประโยชน์ที่
ตรงกับความ
ต้องการของแหล่ง
ฝึก 

ระยะเวลา 
ตค.55-กค.56 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สามารถเดินทาง
ไป MOU ได้
ในช่วงปิดภาค
เรียน หรือ ช่วง
นิเทศการฝึก
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. การลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง

วิชาการกับแหล่งฝึก ไม่น้อยกวา่ 20 ปฏบิัติการ 
2. แหล่งฝึกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ

ทางวิชาการมีจ านวนเพียงพอในการฝึกงานนิสิต
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
อาจารย์แหล่งฝึกให้ความส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการพฒันาวิชาชีพ 
และสามารถพัฒนาการเป็นแหล่งฝึกที่มศัีกยภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตฝกึปฏบิัติงานได้ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะ เวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

60,000     

รวม 1 - - -          
 



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

โครงการนอกแผนปฏิบัติการการประจ าปีงบประมาณ 2556 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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 

ภน.01-56 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการใช้ผง
สีมุกและสารกรองแสงยวูี
ในการเตรียมเครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. รายงานสรุปประเมินผลด าโครงการจ านวน 2 เล่ม 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 44 คน จาก 49 คน     
คิดเป็นร้อยละ 89.8  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.5 
(จากระดับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 1 ถึงมาก
ที่สุด 5)  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวม 4.66  
เวลา 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้รับการอนุม้ติโครงการ 
ต้นทุน 
งบประมาณการด าเนินโครงการแป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการอนุม้ติโครงการ 

4,200 1,045    

ภน.02-56 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ     การด าเนินงาน 
มี 4 รายวิชาที่เข้า
ร่วมโครงการคือ 
199453 เภสัชบ าบัด
ประยุกต์ 2 
199552 เภสัช
บ าบัดประยกุต์ 4 
199553 บทน าสู่
ปฏิบัติการเภสัชฯ
และ199445  การ
จัดการ     
คุณภาพในองค์กร

ระยะเวลา 
เร่ิมเชิญวิทยากร 
ตั้งแต่เดือน 7  
พ.ย.  
55 – 24  ก.พ. 
56 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในประเด็นของ
การได้รับความรู้และประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญที่
มีประสบการณ์ตรงในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากวา่ 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
 

12,200 
ขอเพิ่ม
วงเงิน 
3,600 

รวมทั้งสิ้น 
15,800 

1,600    



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(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 

สุขภาพ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
มีการเพิ่มชื่อ
วิทยากรหลังจาก
ขออนุมัติโครงการ
แล้ว 
ท าให้การบริหาร
เงินมีความคลาด 
เคลื่อน จึงต้องขอ
อนุมัติเพิ่มวงเงิน 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

รวม 1 1 - -          
 


