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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 117 โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะ
เภสัชศาสตร ปงบประมาณ 2551 

งานนโยบายและแผน  √        

ภ  .118  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2552  

     √     

ภ. 143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู
หนวยงานตรวจสอบ ภายในคณะ 

นางสาวรุงนภา  กี่อยางรุงเรือง  √    1ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 100 
2. คูมืออยูระหวางรวบรวมขอมูล 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
- จนท. ตรวจสอบไดรับความรูจากการศึกษางาน

อยางมาก 
- ไดแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบดานการเงิน

และบัญชี 
- หนวยงานตรวจสอบภายในยังไมพบการรองเรียน

ที่รายแรง 
ปญหาอุปสรรค 
จนท. ตรวจสอบภายในยังขาดความรูดานการ
ตรวจสอบภายในจึงทําใหคูมือตรวจสอบภายในลาชา 

   

ภ. 146 
(ยอย 1) 

ซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบ
อาคารเชิงรุก 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        

ภ. 146 
(ยอย 2) 

โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณ
อาคาร คณะเภสัชศาสตร 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 
ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 146 
(ยอย 3) 

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 
1 เพื่อเปนพื้นที่สวัสดิการนิสิตและบุคลากร 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        

ภ. 146 
(ยอย 4) 

โครงการสวมสะอาด ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช     √     

ภ. 146 
(ยอย 5) 

จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช     √     

ภ. 147 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
ภ. 148 โครงการเรียนรูงานของกันและกันของบุคลากร

สายสนับสนุน 
รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        

ภ. 149 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษานอกนอกเวลาราชการ 

นางสาวพัชรี  รอดมณี  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุน 2 คน  
1. นางสาวจุฑามาศ  คัมภีรพงษ 
2. นางสุธีนันท  บุญสงแท 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
นางสาวจุฑามาศ  คัมภีรพงษ 
เทอม1/2550ได 4.00 GPA 3.70 
นางสุธีนันท  บุญสงแท 
เทอม 1/2550 ได 3.75  GPA 3.75 

   

ภ  .150  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวย
ธุรการ 

นางกมลณิชา  ฉิมแยม     √     

ภ  .151  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ     √     
ภ. 157 โครงการชื่มชมคนดี และหนวยงานดีเดน รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 176 พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อของโครงการงาน
การเงินคณะเภสัชศาสตร 

นายปริญญา  ทองคํา  √        

ภ. 177 จัดทําคูมือการใชบริการงานการเงิน  
คณะเภสัชศาสตร 

นายปริญญา  ทองคํา √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. การนําไปใชงานของคูมือการใชบริการ 
2. ความถูกตองของคูมือ 
3. ความรวดเร็วและความถูกตองของผูใชบริการที่ได

ศึกษาจากคูมือ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. ผูใชบริการสามารถนําไปใชไดจริง 
2. คูมือมีความถูกตองครบถวน 
ผูรับบริการมีการศึกษาจากคูมือแตยังไมถูกตองนัก ยัง
ตองมีการสอบถามและแกไข 
ปญหาอุปสรรค 
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของระเบียบใหม 

√   

ภ.  .179  สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ     √     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 180 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที ่
10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ70 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
บุคลากรเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ของคณะเภสัชศาสตร 

สอดคลองตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว 
2. มีดัชนีชี้วัดของโครงการงานในภารกิจตาง ๆ ที่

ชัดเจน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
มีแผนปฏิบัติการประจําป 2551 คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

  

รวม 2 10  - - 6     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  2    การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน  (แผนงานบริหารจัดการ) 
(5) (6) (4) 

สถานะโครงการ 
การดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 102 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(รายวิชาการจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล) 

ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
กําลังดําเนินการดูงานครั้งที่ 2 ในวันที่ 19-20 
มกราคม 2551 

   

ภ. 104 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2551 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี     √     

ภ. 105 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี     √     
ภ. 106 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ตางประเทศ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนป
การศึกษา  2550 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี  √        

ภ. 107 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน( 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี  √        

ภ. 109 โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  ประจําป 
2551 

ดร.อรนันท  เกิดพินธ     √     

ภ.1  11  โครงการฝกปฏิบัตกิารกับผูปวยจริง               
(รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ) 

ดร.ปยะรัตน  นิ่มพิทักษพงศ     √     

ภ. 112 โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบโมดุลของการ
เรียนรู (learning modules) เพื่อเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย 

ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ  √    จัดโครงการวันที่ 2 พ.ย. 2550 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
เปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
คาดวาผูเขารวมโครงการบรรลุตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ปญหาอุปสรรค 
ปญหาเรื่องการเบกิจายคาเดินทางคอนขางยุงยาก 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  2    การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน (แผนงานบริหารจัดการ) 
(5) (6) (4) 

สถานะโครงการ 
การดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 116 โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษา 

งานนโยบายและแผน     √     

ภ. 129 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        
ภ. 130 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความ

เขมแข็งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรและสราง
เสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 131 โครงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการ
สรางเสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 132 โครงการฝกปฏิบัตกิารนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
จัดไปแลว 1 ครั้ง ที่โรงแรมสยามซิตี้ งานประชุม the 
5 th Indocnina มีผูเขารวมประชุม (นิสิต
บัณฑิตศึกษา) จํานวน 6 คน งบประมาณยังเหลืออยู
คาดวานาจะจัดไปไดอีก 1 ครั้ง 

   

ภ. 133 โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของ
คณาจารย 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 134 โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 135 โครงของโครงการการการสอบใบประกอบ
วิชาชีพคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 136 โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        
ภ. 137 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต

เภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 139 สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        
ภ. 141 โครงการสํารวจแหลงดูงานวิชาเภสัชเวท ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        
ภ. 142 โครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยาอยาง
เหมาะสม 

ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง    √  ขอเลื่อนโครงการออกไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2552 และขอเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
โครงการโดยไมรวม ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ 
อยูในผูรับผิดชอบโครงการ 

   

ภ. 144 โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ประจําป 2551 

ผศ.ดร.อัษฎางค  พลนอก   √   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอด
โครงการอยางนอยรอยละ 80 ของคณาจารย
ทั้งหมดในภาควิชา 

2. รายงานการประชมุสัมมนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ยังไมไดดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค 
การจัดหาวันที่ลงตัวพรอม ๆ กันที่ภาควิชาฯ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารยในภาควชิาทราบปญหาในการจัดการเรียน
การสอนในปที่ผานมา และรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหารวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาตาง ๆ ของภาควิชา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ยังไมไดดําเนินการ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 
ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 145 โครงการเยีย่มชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง ผศ.ดร.อัษฎางค  พลนอก  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 80 
2. มีอาจารยเขารวมโครงการอยางนอย 3 ทาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
- ดําเนินการสวนที่ 1 (SPA) แลวเสร็จ  
- มีนิสิตเขารวม 100 %  
- อาจารยเขารวม 2 คน 
- สวนที่ 2 (GMP) ติดตอขอเขาดูงานแลว 
ปญหาอุปสรรค   
คาเชารถตูมีระเบียบใหมทําใหเบิกจายยากขึ้น 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ประเมินจากแบบสอบถาม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจอยูระดับดี 
ปญหาอุปสรรค  
คาใชจายในการเดินทาง / ที่พักสูง ไมสามารถจายคาที่
พักตามจริง 

   

รวม - 15 1 1 6     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ .101 โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ 
ประจําป  2551  

คณะเภสัชศาสตร  -  - -  √     

ภ. 103 โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง 

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน  √        

ภ. 110 การเขารวมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ  
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร (Collaborative 
Development of Pharmaceutical Care 
Services at Naresuan University Hospital) 

ดร.อรนันท  เกิดพินธ  √        

ภ. 160 โครงการฝกปฏิบัตงิานของนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน  √        

ภ. 161 ฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        
ภ. 162 การสํารวจ และพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการบริบาล

เภสัชกรรม 
นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        

ภ. 163 การอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการฝก
ปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขใน
ชุมชน 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท     √     

ภ. 164 การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงาน
เชิงวิชาชีพในรานยา 

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมาย
เหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 165 เขารวมปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. รายงานการฝกสังเกตการณและปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
2. นิสิตนําเสนอผลของโครงการที่คณะฯ 
3. แบบประเมินการฝกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปที่ 6 โดยอาจารย

แหลงฝกและนิสิตปที่ 6 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดในรายงานที่แนบ 
ปญหาอุปสรรค 
ระยะเวลาการสังเกตการณสั้นไปบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

  

ภ ..166 ฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท     √     
ภ. 167 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

(หลักสูตรตอยอด) 
นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

1. รายงานการฝกปฏบิัติงาน 
2. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
ครบถวน  แตทั้งนี้นิสิตจะสงรายงานประมาณเดือนมีนาคม 2551 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาลอยูใน
ระดับดีถึงดีมาก 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
เปนไปตามตัวบงชี้ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 168 พัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏิบัติการบริบาล
เภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานการประชมุ 
2. แผนสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูเกี่ยวของกับการฝก

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดในรายงาน 

 
 
 
 
 
√ 

  

ภ. 169 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        
ภ. 170 การจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการ

สรางเสริมสุขภาพ 
นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        

ภ. 171 ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร” 
แกไขชื่อโครงการเปน The 1 st Conference : 
Psinciples and Clinical Applications of Evidence-
based Medicine  

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        

ภ. 172 ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก” 
ครั้งที่ 6 

ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
- ยังไมไดทําการจัดประชุม 
เตรียมการและประชาสัมพันธ 

   

ภ. 173 โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม  
จ.เชียงใหม 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานผลโครงการ จํานวน 1 ฉบับ 
2. จํานวนนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ80 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
- รายงานการดําเนนิงานและประเมินผลโครงการเสริม
ประสบการณวิชาเภสัชเวท จํานวน 1 ฉบับ 

- จํานวนนิสิตเขารวมโครงการจํานวน 125 คน 

 
 
 
 
√ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 
ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 173 
(ตอ) 

โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม  
จ.เชียงใหม 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล      ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมูพืช

สมุนไพร (Taxonomy) 
2. นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและ

ตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรดานพืช 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ 
นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมู พืช
สมุนไพรอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.47  จากคะแนนเต็ม 
5 นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนัก
ถึงคุณคาทรัพยากรพืช อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 
จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
√ 
 

  

ภ. 174 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย
สาธารณสุข 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตชั้นปที่ 3 เขารวมการดูงานทุกคน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนไดเขารวมการดูงาน 

 
 
 
√ 

  

ภ. 175 โครงการใหความรูเรื่องบริการสุขภาพแบบองครวม
และการแพทยทางเลือก 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล     √     

        5       10 - - 4     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี   (แผนงานบริการสังคม) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 301 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครบรอบ 15 ป 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
ไมเปนไปตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.41 (จากระดับคะแนน 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ผูตอบมีความพึงพอใจตอภาพรวมของการจัดโครงการฯ 
อยูในระดับมากคาเฉลี่ย  3.97±0.48( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 

รวม 1 - - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6 (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 201 ขอมูล นักวิจัยและผูชวยวิจัย และครุภัณฑ
วิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 202 การจัดเก็บการคัดแยกและการกําจัดขยะจาก
หองปฏิบัติการ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    (ดําเนินการ 50%)    

ภ. 203 สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    (ดําเนินการ 80%)    

ภ. 204 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        
ภ. 205 ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิต

ระดับระดับปริญญาตรี 
ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 206 ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 207 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตร
ปที่ 5 กอนการทําวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร 

นางจิรภรณ  สิงหกวาง √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไมมี หรือลดอุบัติการณอันตรายที่เกิดขึ้นตอนิสิตที่ผานการ
อบรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีการรายงานอุบัติการณณอันตรายทีเ่กิดขึ้นกับนิสิตชั้นปที่ 
5 ที่ผานการอบรมในระหวางทําปกิบัติการมายังฝายวิจัย
นอยลง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย และตระหนักถึง
ความปลอดภัยขณะทําการทดลอง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
นิสิตชั้นปที่ 5 ตระหนักถึงความปลอดภัยขณะทําการทดลอง 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 208 จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 

   

ภ. 209 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัย
กับสถาบันตางๆ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 210 การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวิจัย ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        
ภ. 211 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายใน

คณะเภสัชศาสตร 
ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 212 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        
ภ.  .213  โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัช

ศาสตรในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 
ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม     √     

ภ. 215 สนับสนุนครุภัณฑงานวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

รวม 1 12 - - 1     



 16 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 108 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2550 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี     √     

ภ. 119 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        
ภ. 120 โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณี        อันดีงามของ

ชาติ 
ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 121 โครงการการเตรียมความพรอม การแนะแนววิชาชีพ
และการศึกษาตอ 

ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 122 โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัด
กิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 123 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร 

ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 124 โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        
ภ. 125 โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานฝาย

กิจการนิสิต 
ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 126 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        
ภ. 127 โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงาม

ความดี 
ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ  √        

ภ. 128 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
คณะเภสัชศาสตร 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
- ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/50) จัดเฉพาะหลักสูตร

นําเสนอโคยประธานหลักสูตรเทานั้น 
- ครั้งที่ 2 (ภาคเรียน 1/51) ยังไมไดจัด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
 - รอประเมินจากครั้งที่ 2 (ภาคเรียน 1/51) 

   



 17 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 178 กีฬาเภสัชสัมพันธ ครั้งที่  20  ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ผูเขารวมโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธไมนอยกวารอยละ 
80 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกนัในหมูนิสิต

นักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน 
2. นิสิตนักศึกษาตางตระหนักถึงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพที่แข็งแรง เปนการหางไกล ยาเสพติดและทํา
ใหสมรถถภาพในการเรียนดีขึ้น 

3. นิสิตนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬาในการแขงขัน โดยไม
หวังมุงเนนที่ผลแพชนะ 

4. เกิดการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมและประสบการณ
แนวคิดใหม ๆ จากเพื่อนตางสถาบัน 

5. นิสิตนักสึกษาที่เขารวมโครงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
และมีความกลาแสดงออก 

6. นิสิตนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
เปนไปตามตัวบงชี้ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  

ภ. 181 โครงการคอสเมติกสัมพันธ ครั้งที่  1  นายจักรินทร  ศรีวิไล 
นางสาวลภัสรดา  ธนการรัณย 

 √        

รวม 1 11 - - 1     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  6 
การจัดการความรู สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  (แผนงานบริหารจดัการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 113 โครงการประกันคณุภาพภายในของหนวยงานยอย  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร                  
ปการศึกษา 2550 

งานนโยบายและแผน     √     

ภ. 114 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร รอบการ
ประเมินปการศึกษา 2550 

งานนโยบายและแผน     √     

ภ.  .115  โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2550 

งานนโยบายและแผน     √     

ภ  .152  พัฒนาระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือของหองอาน
หนังสือคณะเภสัชศาสตร 

นางสาวบุศรา  โมลา  √        

ภ. 153 พัฒนาเว็บไซดของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร นางสาวบุศรา  โมลา  √        
ภ. 154 ปฏิบัติการสอนวิธีใชหองอานหนังสือและการสืบคน

ขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 
นางสาวบุศรา  โมลา  √        

ภ. 155 ปรับปรุงเครื่องแมขายคณะเภสัชศาสตร นางสาวปภัสชญา  ศรีพยัฆ  √        
ภ. 156 พัฒนาเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร นางสาวปภัสชญา  ศรีพยัฆ  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

สถิติตามเอกสารแบบในแตละเดือน 
ปญหาอุปสรรค 
ขอมูลบางหนวยงานไมเปนปจจุบัน 

   

ภ. 159 โครงการการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
รวม  - 6 - - 3     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 138 พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

ภ.  .140  โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการสมุนไพร ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล     √     
ภ. 158 โครงการจัดทําของที่ระลึก คณะเภสชัศาสตร รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
ภ. 182 โครงการประกวดภาพถาย หัวขอ Unseen Pharmacy อาจารยธีรชัย  เรืองบัณฑิต     √     

รวม  - 2 - - 2     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 214 ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ รศ.ดร.พัฒนา  ศรีพลากิจ  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนโครงการชีวสมมูลที่ดําเนินการทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 
เรื่องตอป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
จํานวนโครงการที่เสร็จสิ้นแลวรวม 5 โครงการ 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2550) 

   

รวม - 1 - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2550) 

ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานบริการสังคม) 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) (6) 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ

(7) 
หมายเหตุ 

ภ. 302 โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

ภ. 303 บํารุงรักษาสวนสมุนไพรหลังสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน 

อ.อรรถการ  นาคํา  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูลสมุนไพร และเขารวม

กิจกรรมของศูนยขอมูลสมุนไพร 
2. จํานวนหนังสือในศูนยขอมูลสมุนไพร 
3. มีหองแสดงนิทรรศการจัดแสดงสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑธรรมชาติ 
4. มีรายงานการสํารวจสมุนไพร 
มีเอกสารใหความรูดานสมุนไพร 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงสวน/ตัดหญา/ตกแตงตนสมุนไพรตลอดเวลา 

หาสมุนไพรมาเพิ่มเติม 
ดําเนินการจัดทําบอรดใหความรูที่หนาสวนสมุนไพร 

   

ภ. 304 หองเภสัชกร) Pharmacists’s room) สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

อ.อรรถการ  นาคํา    √      

ภ. 305 แผนสรางเครือขาย และสรางความเขาใจ ตลอดจน
ดําเนินโครงการคดักรองและสงตอผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

อ.อรรถการ  นาคํา  √        

รวม - 3 - 1 -     

 
 
 
 


