
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 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 

โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรและเป็นไปตำมแผน
ด ำเนินงำน 

16.00 72.73 18.18 33.00 68.75 37.50 9.00 100.00 10.23 4.00 50.00 4.55 1.00 100.00 1.14 63.00 71.60 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 3.00 13.64 3.41 11.00 22.92 12.50 0.00 0.00 0.00 2.00 25.00 2.27 0.00 0.00 0.00 16.00 18.18 

โครงกำรที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตำมแผนด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 25.00 2.27 0.00 0.00 0.00 2.00 2.27 

โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 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 

โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำจัดโครงกำร 3.00 13.64 3.41 4.00 8.33 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.95 

 



กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรองค์กรทีเ่น้นคุณภำพและธรรมำภิบำล ท้ังหมด  จ ำนวน  22  โครงกำร 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน จ ำนวน  16  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น จ ำนวน    3  โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน    3  โครงกำร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  22  โครงกำร         งบประมำณรำยได ้  660,600  บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  6  โครงกำร     งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้ 206,400  บำท 
             ใช้ไป     94,490  บำท 
             คงเหลือ   111,910  บำท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  7  โครงการ ดังนี้  
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.102 โครงกำรวันสถำปนำคณะเภสัชศำสตร์และเชิดชูผู้ปฏิบตัิ

ดี ประจ ำปี 2556 
รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร  
- 40,000 - - 33,620 - - 6,380 - 

ภ.104 ผู้บริหำรพบบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร ์ประจ ำปี 2556 รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำงำนธุรกำร  - 20,000 - - 10,000 - - 10,000 - 

ภ.106 โครงกำรวันส ำคัญ และประเพณีตำ่งๆ คณะเภสัช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

น.ส.อรัญญำ อินทโชติ 
นำยสุรินทร์ นิลพันธ์   

 30,000   10,500   19,500  

ภ.109 โครงกำรประเมินคุณภำพระดับหน่วยงำนย่อย          
คณะเภสัชศำสตร์ รอบกำรประเมนิปีกำรศึกษำ 2555 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ 

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วย
ประกันคณุภำพ 

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

ภ.113 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำนเครือข่ำย
บุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เพื่อเสรมิสร้ำงสุขภำพ       
(คบ.สสส.) 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
คณะเภสัชศำสตร ์

 53,000   25,620   27,380  

ภ.115 โครงกำร KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงำนและสำน
สัมพันธ์บุคลำกรส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลยันเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

นำยสุรินทร์  นิลำพันธ ์ - 24,000 - - 9,000 - - 15,000 - 

ภ.120* กำรพัฒนำงำนประชำสมัพันธ์คณะเภสัชศำสตร ์ รองคณบดฝี่ำยบริหำร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

น.ส.อรัญญำ อินทโชต ิ - 156,400* - - 24,945* - - 131,455* - 

* หมำยถึงงบประมำณที่จัดสรรไวแ้ล้ว  ไม่น ำมำรวมในสัดส่วนงบประมำณประจ ำปี 2556



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ ท้ังหมด  จ ำนวน  48  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน      จ ำนวน  33  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น          จ ำนวน  11  โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร        จ ำนวน   4  โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  48  โครงกำร       งบประมำณรำยได ้  2,100,000     บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  27  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้ 1,356,980     บำท 
           ใช้ไป     758,226      บำท 
           คงเหลือ     598,754      บำท 
 

เบิก-จ่ำย  จ ำนวน  28  โครงกำร ดังนี ้
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่ง
อื่น 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 

ภ.201 โครงกำรกำรให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ  คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลยั
นเรศวร 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ,   
น.ส.จุฑำมำศ คัมภีรพงษ์ 

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

ภ.203 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบณัฑิตศึกษำ 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ, 
น.ส.ชัชชญำ ชัชชวลิตสกุล 

- 55,800 - - 48,279.80 - - 7,520.20 - 

ภ.204 โครงกำรจดัสอบรวบยอดแบบบรูณำกำร รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ
,น.ส.ชัชชญำ ชัชชวลิตสกุล 

- 29,240 - - 17,670 - - 11,570 - 

ภ.206 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับประเทศ
ส ำหรับนสิิตระดบัปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 40,000 - - 8,000 - - 32,000 - 

ภ.209 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของภำควิชำ 

หัวหน้ำภำควิชำ 3 
ภำควิชำ พร้อม 
คณะกรรมกำรบรหิำร
ภำควิชำ 3 ภำควิชำ 

เลขำนุกำรภำควิชำ 3 ภำควิชำ - 23,000 - - 1,850 - - 21,150 - 

ภ.214 โครงกำรประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรหลักสูตร รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ, 
น.ส.จุฑำมำศ คัมภีรพงษ์ 

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

ภ.215 เสรมิประสบกำรณ์ในรำยวิชำจริยธรรมเชิงวิชำชีพ ดร.กุลธดิำ ไชยจินดำ  นำงนงนุช โมรำรำย   - 5,000 - - 1,454  - - 3,546 - 
ภ.216 เสรมิสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในรำยวิชำ: ธรรมะใน

กำรด ำเนินชีวิต 
ดร.กุลธดิำ ไชยจินดำ นำงนงนุช โมรำรำย - 6,550 - - 5,152 - - 1,398 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่ง
อื่น 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 

 
ภ.217 Herbal Cosmetic Fair ครั้งท่ี 5 ภำควิชำเภสัชเคมีและ

เภสัชเวท 
นำงวิภำดำ บุญส่งแท้   - 20,000 - - 15,066 - - 4,934 - 

ภ.218 โครงกำรกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส ำหรับนิสติ
หลักสตูรวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 

รศ. ดร. กรกนก อิงค
นินันท ์

คุณสรัสวด ี  ชัยรัตน ์   - 43,000 - - 43,000 - - - - 

ภ.220 โครงกำรศึกษำปญัหำสำธำรณสุขในชุมชน ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี  อ.
ดำรณี เช่ียวชำญธนกิจ 

น.ส.ศศลิดำ ตำยำ และนำงนง
นุช  โมรำรำย   

- 30,490 - - 28,680 - - 1,810 - 

ภ.225* โครงกำรศึกษำดูงำนเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่ำงประเทศ   นิสติระดับบณัฑิตศกึษำ สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน ปีกำรศึกษำ  2555 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน 

นำยสุรินทร์ นิลำพันธ ์ - 323,000* - - 158,946.08* - - 164,053.92* - 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

1,975,830 151,350 - 698,938 20,445 - 1,276,892 130,905 - 

ภ.229 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรม จิตตรีพร คล้ำยแท ้ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

541,560 5,260 - 17,056 200 - 524,504 5,060 - 

ภ.230 กำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมประสบกำรณ์สำธำรณสุขใน
ชุมชน 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

146,320 630 - 138,360 200 - 7,960 430 - 

ภ.231 กำรอบรม สัมมนำ เตรยีมควำมพร้อมนิสติก่อนฝึก
ปฏิบัติงำน ส ำหรับนิสติปี 5 และป ี6 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

31,200 23,700 -       

   ของบประมำณเพ่ิม 1,072 5,620 -       
   รวมเป็น 32,272 29,320 - 32,272 28,010 - - 1,310 - 

ภ.233 กำรพัฒนำแหล่งฝึกปฏิบัติงำนบรบิำลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

433,590 210,400 - 41,359 6,300 
 

- 392,231 204,100 - 

ภ.234 กำรฝึกงำนวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง จิตตรีพร คล้ำยแท ้ น.ส.บุญภำ  หลักทรัพย ์ 145,240 2,220 - 10,488 - - 134,752 - - 
ภ.235 สหกิจศึกษำ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำ

วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 
ผศ.ดร.อัษฎำงค ์พลนอก น.ส.บุญภำ หลักทรัพย ์ 10,400 2,120 - 7,600 960 - 2,800 1,160 - 

ภ.237 โครงกำรรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนตำ่งชำติ ส ำหรับ
หลักสตูรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัช
กรรม 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ เลขำนุกำรภำควิชำ หรือ 
เลขำนุกำรแหล่งฝึก 

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

ภ.239 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม   จิตอำสำ 
กิจกรรมคำ่ยอำสำพัฒนำและเรียนรู้ชุมชน 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมจิตอำสำ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

 - 25,000 -  - 25,000 -  -  - - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่ง
อื่น 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 

ภ.240 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมกฬีำและเชียร ์ รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมจิตอำสำ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

- 70,000 - - 60,000 - - 10,000 - 

ภ.241 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมดนตรีสำกล รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมดนตรีสำกล
สโมสรนสิิตคณะเภสัชศำสตร์  

- 15,000  - - 15,000 - - - - 

ภ.243 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมถ่ำยภำพ (Photo 
Club) 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมถ่ำยภำพ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

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

ภ.244 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชำกำร และ
ภำษำอังกฤษ 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมวิชำกำรและ
ภำษำอังกฤษ  

- 30,000 - - 11,070 - - 18,930 - 

ภ.245 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม Animation and 
Multimedia 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรม Animation 
and Multimedia สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

- 10,000 - - 4,900 - - 5,100 - 

ภ.246 โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม และประกันคณุภำพกำร
จัดกิจกรรมนิสติ 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

อุปนำยกฝ่ำยใน สโมสรนิสติ
คณะเภสัชศำสตร ์

- 13,000 - - 13,000 - - - - 

ภ.247 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำยสหพันธ์นิสิตนักศึกษำ 
คณะเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

อุปนำยกฝ่ำยนอก สโมสรนสิิต
คณะเภสัชศำสตร ์

- 30,000 - - 2,449 - - 27,551 - 

ภ.248 โครงกำรปัจฉมินิเทศนสิิตคณะเภสัชศำสตร ์ รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

หัวหน้ำงำนกิจกำรนิสติและ
ศิษย์เก่ำสมัพันธ์ 

- 225,000 - - 225,000 - - - - 

* หมำยถึงงบประมำณที่จัดสรรไวแ้ล้ว  ไม่น ำมำรวมในสัดส่วนงบประมำณประจ ำปี 2556



ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ     ทั้งหมด   จ ำนวน  9  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน     จ ำนวน  9  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น         จ ำนวน  -  โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร       จ ำนวน  -  โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  9  โครงกำร       งบประมำณรำยได ้  1,020,000  บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  2  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้    372,400  บำท 

           ใช้ไป              14,073  บำท 
           คงเหลือ             358,327  บำท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  3  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.306 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร

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

ภ.307 โครงงำนวิจัยส ำหรับนสิิตระดับปรญิญำตร ี รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย  

น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภำษิต  - 351,000 - - 12,300 - - 338,700 - 

ภ.309 โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรวิจัย
ทำงคลินิกท่ีด ี(GCP) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชำต ิ   

 เจ้ำหน้ำท่ีสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ                     

- - 73,000 - - 100,000 - - - 

   ของบประมำณแหล่งอื่นเพิ่ม   27,000       

 



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  4  กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรชุมชนและสังคม ทั้งหมด   จ ำนวน  8  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน       จ ำนวน  4  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น           จ ำนวน  2   โครงกำร 
โครงกำรที่เลื่อนโครงกำร          จ ำนวน  2   โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  8  โครงกำร       งบประมำณรำยได ้      60,000  บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  1  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้     40,000  บำท 

           ใช้ไป               8,000  บำท 
           คงเหลือ              32,000  บำท 

 
เบิก-จ่ำย  จ ำนวน  1  โครงกำร ดังนี ้  

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.406 โครงกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสมรรถนะกำร

ท ำงำนเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมและเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข โดยจดัเก็บค่ำลงทะเบยีน 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

นำยธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - - 432,000 - - 444,908 - -  

ภ.408 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ของคณะเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลยันเรศวร  

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

นำยธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - 40,000 - - 8,000 - - 32,000 - 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  5  กำรสร้ำงเครือข่ำยและภำคีกำรมสี่วนร่วม    ทั้งหมด   จ ำนวน  1  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน       จ ำนวน  1  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น           จ ำนวน  -  โครงกำร 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  1  โครงกำร     งบประมำณรำยได ้      60,000  บำท 
ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 
 
 



โครงการนอกแผนฯ 
 มีโครงกำรนอกแผนฯ ในรอบไตรมำสที่ 1 ขออนุมัต ิ    จ ำนวน  2  โครงกำร 

 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน    จ ำนวน  1  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น        จ ำนวน  1  โครงกำร 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขออนุมัติเบิก-จำ่ย จำกงบประมำณรำยไดค้ณะฯ จ ำนวน 2  โครงกำร  งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้ 20,000  บำท 

 ใช้ไป   16,845 บำท 
         คงเหลือ    3,155 บำท 

 
เบิก-จ่าย จ านวน   2    โครงการ ดังนี้  

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภน.01-56 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรือ่งกำรใช้ผงสีมุก

และสำรกรองแสงยูวีในกำรเตรียมเครื่องส ำอำง  
หัวหน้ำภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

เลขำนุกำรภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

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

ภน.02-56 โครงกำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้เชิง
วิชำชีพโดยผู้เชี่ยวชำญ 

ภำควิชำเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

เลขำนุกำรภำควิชำเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 15,800 - - 15,800 - - - - 

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.101 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
ศักยภำพผู้บริหำรสถำบัน 
ประจ ำป ี2556 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
ประชุมวำงแผน
กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละคร้ังไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 
80 จำกกลุ่มเปำ้หมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

20,000     

ภ.102 โครงกำรวันสถำปนำคณะเภสัช
ศำสตร์และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี 
ประจ ำป ี2556 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร    
 

  กำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำม
แผนกำร
ด ำเนินงำน จัด
โครงกำรในวันที่ 
18 กุมภำพันธ์ 
2556 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เลื่อนกำรด ำเนน
กำรจำกวันที่ 19 
กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 
2556 เป็นวันที่ 
18 กุมภำพันธ์ 
2556 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เป็นไปตำม
แผนกำรต
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละคร้ังไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 

80 จำก กลุ่มเปำ้หมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมคำงกำร 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำกแบบสอบถำมอยู่ในระดับมำก ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.03 จำก 5 คะแนน 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เล่ือนกำรด ำเนินกำรเป็น 18 กุมภำพันธ ์2556 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

40,000 33,620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ที่ใช่ไป 

ภ.103 กำรพัฒนำศักยภำพและกำร
ส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรคณะเภสัช
ศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
ขออนุมัติ
โครงกำร และ
เตรียมกำร
ด ำเนินกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
แผนกำรต
ด ำเนินงำน 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำก
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่

ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. ผลประเมินกำรมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

มำกกว่ำร้อยละ 10 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

255,730     

ภ.104 ผู้บริหำรพบบุคลำกรคณะ
เภสัชศำสตร์ ประจ ำป ี2556 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
ขออนุมัติ
โครงกำรและ
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมครั้งที่ 1 
วันที่ 21 ธ.ค. 55 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
และจะด ำ เนิ น
กิจกกรรมครั้งที่ 
2 ในช่วงเดือน 
เม . ย . 56  และ
ครั้ งที่  3 เดือน 
ก.ค. 56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
10,000 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละคร้ังไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 

80 จำกเป้ำหมำย  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่

ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรงำนจำก

บุคลำกรภำยในคณะฯ ในแต่ละด้ำนอยำ่ง
น้อย 1 ประเด็น 

เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

20,000 10,000    

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรวันส ำคัญ และประเพณี
ต่ำง ๆ คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำรแล้ว 
ได้แก่ 
1. กำรลงนำม
ถวำยพระพรวัน
พ่อแห่งชำต ิ
2. ตักบำตร
ท ำบุญวันขึ้นปี
ใหม่ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
1. วันพ่อ
แห่งชำติ 5 
ธันวำคม 2555 
2. วันขึ้นปีใหม่ 
21 ธันวำคม 
2555 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว
ทั้งสิ้น 10,500 
บำท 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำก 5 
เวลา 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำตำมแผน 
ต้นทุน 
งบประมำณที่ก ำหนดตำมแผน 
 

30,000 10,500    

ภ.107 โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557             
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
- มีกำรก ำหนด
ปฏิทิน/ขั้นตอน 
กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี2557   
ที่ชัดเจนโดย
ได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่
ประชุมกรรมกำร
คณะฯ เมื่อวันที่ 
18 มีนำคม 
2556 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
กำรจัดโครงกำร
เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณะเภสัชศำสตร์มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อกำรมี
ส่วนร่วม/ควำมพึงพอใจ/คุณภำพของแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2557 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 
จำกคะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,950     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.109 โครงกำรประเมิน
คุณภำพระดับ
หน่วยงำนย่อย           
คณะเภสัชศำสตร์ รอบ
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 
2555 

รองคณบดีฝ่ำยแผน
และพัฒนำคุณภำพ    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ประเมินหน่วยงำน
ย่อยไปแลว้ 1 
หน่วยงำน  คือ
ส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร์
เมื่อวันที่ 18 
ธันวำคม 2555 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
กำรจัดโครงกำร
เป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยอยู่ใน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงำนย่อย ปีกำรศึกษำ 25552 
2. รำยงำนผลกำรประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) 
ของหน่วยงำนย่อย ปีกำรศึกษำ 2555 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน
ย่อย  ในระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป (จำก
คะแนนเต็ม 5) และเพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

39,400 5,750    

ภ.110 โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับคณะฯ 
และหน่วยงำนยอ่ย              
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยแผน
และพัฒนำคุณภำพ    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
มีประชุม
คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 
ครบทุก หน่วยงำน
ย่อยแล้ว  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำรล่ำชำ้
กว่ำก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค 
-คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ 
ระดับหน่วยงำนย่อย
บำงแห่งมีภำรกจิมำก
ท ำให้กำรนัดประชุม
ท ำได้ยำก 
- หน่วยงำนยอ่ยบำง
แห่งเพิ่งรับกำรประเมิน
เป็นปีแรก บุคลำกรใน
หน่วยงำนยังไม่มีควำม
เข้ำใจเร่ืองกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ   

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยอยู่ใน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
อย่ำงน้อย 1 คร้ังในทุกหน่อยงำนย่อย 
2. มีกำรจัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ ์
/website เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนั
คุณภำพอยำ่งน้อย 4 ครั้ง/ปี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับทั้งหนว่ยงำนย่อย และระดับ
คณะฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นไปตำม
เป้ำมหมำยและ KPIs ของแผนยุทธศำสตร์ 
(ตัวชี้วัดที่ 7) 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

7,500     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำร
ควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเส่ียง  คณะเภสัชศำสตร ์

รองคณบดีฝ่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในขั้นตอน
กำรวำงแผนงำน
และเตรียมกำร
กำรจัดฝึกอบรม
ด้ำนกำรควบคุม
ภำยในและ
บริหำรควำม
เส่ียง 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
กำรจัดโครงกำร
เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย  3.5 จำกคะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

17,600     

ภ.112 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดี
ในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้
ระบบ 5 ส. 
 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจประเมินผล 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน  
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ ำนวนงำนที่เข้ำรว่มประเมิน 5 ส. ไมน่้อย

กว่ำร้อยละ 90 
2. มีกำรน ำเสนอผลงำนหรือกจิกรรมที่ด ำเนินกำร

ใหม่ไม่น้อยกวำ่ 2 ผลงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

5,000     

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.114 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำนกุำร
คณะ 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร
วำงแผนและ
ก ำหนดกจิกรรม  
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบกิจ่ำย
งบประมำณ  
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80%  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไม่น้อยกวำ่ 3.5  
2. มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำประ

ยุกต็ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
อย่ำงน้อย 1 งำน 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

10,000     

ภ.115 โครงกำร KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงำนและสำน
สัมพันธ์บุคลำกร ส ำนักงำน
เลขำนุกำร คณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรมแลว้ 
3 ครัง ยัง
เหลืออกี 3 คร้ัง 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
สิ้นสุดเดือน
กันยำยน 2556 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ใช้งบประมำณ
ไปแล้วทั้งสิ้น 
9,000 บำท  
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนเจำ้หน้ำที่คณะฯ ที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน

ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยมำกกวำ่  3.50  จำก
คะแนนเต็ม  5 

2. มีรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทุกเดือน 
เวลา  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณทีก่ ำหนด 
 

24,000 9,000 
 

   

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.116 โครงกำรพัฒนำและสนับสนุน
กำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
1.จัดเตรียมและ
วำงระบบ LMS 
บนเครื่องแม่ข่ำย
จ ำลอง 
2. ก ำหนด
โครงสร้ำงกำร
จัดกำร และ
ระบบรักษำ
ควำมปลอดภยั
ในกำรใช้งำน
และกำรเข้ำถึง
ข้อมูล 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 
 

ระยะเวลำ 
กำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
แผน อยู่ใน
ระหว่ำงกำร
ก ำกับดแูลให้
ระบบท ำงำน
เป็นปกติ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดท ำ e-learning ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 10 ของรำยวิชำจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุผลตำมเกณฑ์ มีรำยวิชำที่เปิดใช้งำนเต็มรูปแบบบน
ระบบ 8 รำยวิชำ จำกรำยวิชำที่เปิดสอน 30 รำยวิชำ คิด
เป็น 26.67 เปอร์เซนต์ 
ปัญหาอุปสรรค   
ปริมำณกำรใช้งำนบนระบบแบบเต็มรูปแบบยังไม่เป็นไป
ตำมที่ต้องกำร เนื่องจำกลักษณะกำรเรียนกำรสอนในบำง
รำยวิชำไม่สอดคล้องหรือไม่ได้รับควำมสนใจในลักษณะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่บรรลุผล ไม่เป็นไปตำมก ำหนด/ตัวบ่งชี ้
ได้ระดับคะแนน 3.35 จำก 5 คะแนน 
ปัญหาอุปสรรค  
กำรใช้งำนในลักษณะกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ไม่
เป็นที่สนใจของผู้ใช้งำนในส่วนผู้ดูแลรำยวิชำเนื่องจำก
ลักษณะกำรเรียนกำรสอนไม่สอดคล้องกับกำรใช้สื่อแบบ
ออนไลน์ แม้วำ่จะใช้เพื่อเพิ่มเติมจำกกำรเรียนกำรสอน
แบบปกติได้ จึงเป็นเพียงระบบที่ใช้เพือ่ช่วยเก็บเอกสำร
ดำวน์โหลด ที่ไม่เป็นกำรใช้งำนแบบเต็มรูปแบบ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

4,500 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไม่ใช้
งบประมำณ 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ งบป
ระม
าณ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

ภ.117 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระหวำ่งขั้นตอน
กำรพัฒนำและ
ทดลองระบบฯ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ยังอยู่ในรอบ
ระยะเวลำของ
กำร
ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยู่ในระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำร
ตำมแผน 

 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีระบบฐำนข้อมูลศิษย์เกำ่ของคณะเภสชัศำสตร์ใหม่
อย่ำงน้อย 1 ระบบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

5,000     

ภ.118 โครงกำรน ำร่องเพื่อพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสินใจ-ระบบจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล (HRM) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระหวำ่งขั้นตอน
กำรพัฒนำและ
ทดลองระบบฯ 
ปัญหำอุปสรรค 
มหำวิทยำลัยมกีำร
พัฒนำระบบที่
ส่วนกลำง แต่ยังไม่
สำมำรถน ำออกมำใช้
งำนได้จริง ทำง
คณะฯ ต้องจัดกำรส่ง
รำยงำนตำมรูปแบบ
ที่ทำงมหำวิทยำลัย
ก ำหนด ท ำให้ต้องมี
กำรปรับเปลี่ยน
ระบบกำรบันทกึ
ข้อมูลเพื่อจัดส่ง
ข้อมูลให้ทำง
มหำวิทยำลัยใหม ่

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
ก ำหนดกำร 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยู่ในกรอบที่
ก ำหนดไว ้

 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
พัฒนำระบบฐำนขอ้มูลเพื่อใช้ทดสอบในงำนต้น
แบบอยำ่งน้อย 1 งำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 
 

5,000     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรจัดท ำเวปไซต์คณะเภสัช
ศำสตร์ ฉบับภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระหวำ่ง
ขั้นตอนกำร
พัฒนำและ
ทดลองระบบฯ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
ก ำหนดกำร 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยู่ในกรอบที่
ก ำหนดไว ้

 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำใช้งำนและเรียกใช้บริกำรบนเครอืข่ำยจำก
ประเทศอื่น หรือจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย โดย
ประเมินจำก incoming access log ไม่น้อยกว่ำ 
10 nodes ในระหว่ำงกำรประเมินผลกำรใช้งำน
บนเครือข่ำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำก
กำรประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกว่ำ 3.5 
จำก 5 คะแนน 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

30,000     

ภ.120 กำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์คณะ
เภสัชศำสตร ์

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
- ขออนุมัติ
โครงกำรแล้ว 
 
- จัดกจิกรรม 
แถลงข่ำวของ
คณะฯ วันที่ 21 
มีนำคม 2556 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรจัดแถลงข่ำว
ใช้งบประมำณ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดอมรมโดยวิทยำกร หรือกำรศึกษำดูงำน

ภำยในมหำวิทยำลยัอยำ่งน้อย 1 คร้ัง 
2. จัดแถลงข่ำวของคณะฯ อยำ่งน้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ ์คณะเภสัชศำสตร์

อย่ำงน้อย 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่ำ 3. 5  จำกคะแนนเต็ม 5  
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

156,400 24,945    

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โยคะเพื่อสุขภำพ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์    
 

   กำรด ำเนินงำน 
มีกำรจัด
กิจกรรมโยคะ
ทุกวันวันอังคำร
และพฤหัสบด ี
เวลำ 17.00-
18.00 น. 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
มีกำรจัด
กิจกรรมโยคะ
อย่ำงสม่ ำเสมอ
ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ไม่ใช้เงิน
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของที่ก ำหนด (ไม่ต่ ำ
กว่ำ 12 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (ไม่ใช้เงิน
งบประมำณ) 

 -     

ภ.122 รู้ต่ืน รู้เบิกบำน ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้ม
เพียรชอบ    

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของที่ก ำหนด     
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 16 คน จำกเป้ำหมำย 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี คือ 4.54 
จำกคะแนนเต็ม 5 บรรลุวัตถุประสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค  
- อำกำศหนำว  - ประชำสัมพันธ์น้อย 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรปรับเพิ่มระยะเวลำแต่ไม่มีผลกระทบใดๆผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

- 4,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   16 3  -  -          



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรกำรให้กำรสนับสนุน
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
มีนิสิตรับทุน
จ ำนวน 4 รำย 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ตลอด
ปีงบประมำณ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
งบประมำณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนิสิตที่
ได้รับกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภำพ 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
 

160,000 128,000    

ภ.202 โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2556 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
ยังไม่ถึงระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำร 
และคำดว่ำจะจัด
ในเดือน ส.ค.56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เปิดภำคเรียนที่ 

1/56 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
ของคณะ (ไม่น้อยกวำ่ 48 คน) 

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

3. สรุปรำยงำนกำรสัมมนำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหำวิทยำลยันเรศวร 

(ประเมินจำกแบบสอบถำมทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีควำมเข้ำใจรำยละเอียดและกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของหลักสูตรมำกกว่ำก่อนกำร
ปฐมนิเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจำก
แบบวัดควำมเข้ำใจ) 
 

13,000 
 

    

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ งบป
ระม
าณ 

ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          3. นิสิตมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีควำมสัมพันธ์อัน
ดีกับอำจำรย ์(ประเมินจำกกำรสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่
นิสิตและระหวำ่งนิสิตกับอำจำรย ์รวมทั้งอัตรำกำรมี
ส่วนร่วมในกำรอภิปรำยระหว่ำงด ำเนินโครงกำร) 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั้งแต่ 
3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 5 ระดับ) 

เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

     

ภ.203 โครงกำรสัมมนำเชิง
วิชำกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบัณฑิตศึกษำ      

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
- จัดพร้อมกับวัน
สถำปนำคณะฯ  
- จัดกจิกรรม
เรียนเชิญ
วิทยำกรจำก
ภำยนอก และ 
ภำยในคณะมำ
น ำเสนอผลงำน
วิชำกำร 
- จัดเวทีให้นิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษำได้
น ำเสนอผลงำนที่
เกี่ยวขอ้งกับ
วิทยำนพินธ์หรอื 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ไม่มีปัญหำด้ำน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ 
18-19 ก.พ.56 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ไม่มีปัญหำด้ำน
ระยะเวลำ 

งบประมำณ 
1. ได้รับ
งบประมำณมำ 
26,800 บำท 
2. ใช้ไป 19,287 
บำท 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ไม่มีปัญหำด้ำน
งบประมำณ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนำเชิงวิชำกำรโดย อำจำรย์ และนสิิตระดับ

บัณฑิตศึกษำ หรือวิทยำกรจำกต่ำงสถำบันทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศปีละไม่ต่ ำกว่ำ 2 ครั้ง 

2. รำยงำนกำรสัมมนำ 
3. มีนิสิตและอำจำรย์เข้ำรว่มกำรสัมมนำเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่

ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย (นิสิตไม่ต่ ำกวำ่ 35 คน และ
อำจำรย์ไม่ต่ ำกวำ่ 14 คน) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- เชิงปริมำณ มีนิสิต และอำจำรย์เข้ำรว่มโครงกำรฯ ทั้ง 
2 วัน เฉลี่ย เป็นอำจำรย ์28 คน และ เป็นนิสิต 45 คน  
(ตำมKPI ที่ตั้งไว้มีจ ำนวนนิสิตและอำจำรย์เข้ำร่วมเฉลี่ย
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 โดยคิดเป็น อำจำรย์ไม่ต่ ำกวำ่ 14 
คน และ นิสิตไม่ต่ ำกว่ำ 35 คน)  
- เชิงคุณภำพ มีนักวิชำกำรจำกภำยนอกมำน ำเสนอทั้งใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ  
และกำรมีส่วนรว่มของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ได้มีกำร
ให้รำงวัล Oral Presentation และ รำงวัล Excellent 
Participation 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่พบปัญหำและอุปสรรค 

 

55,800 48,279.80    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อำจำรย ์นักวิชำกำรต่ำงสถำบันและนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละวิชำกำร
ใหม่ ๆ (ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับอำจำรย์ 
นักวิชำกำร และนิสิตบัณฑิตศึกษำ) 

2. อำจำรย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ฝกึทักษะกำรพูด 
ฟัง กำรวิเครำะห์และกำรวิจำรณ์งำนวิชำกำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ (ประเมินจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมใน
กำรอภปิรำยชองอำจำรย์และนิสิต รวมทั้งเนื้อหำกำร
อภิปรำยเป็นไปอยำ่งสร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้นิสิตได้
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ) 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม 
สเกล 5 ระดับ) 

เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
 

     

ภ.204 โครงกำรจัดสอบรวบ
ยอดแบบบูรณำกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร   

 
 

 
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 2 คร้ัง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรด ำเนินกำรจัดสอบผ่ำนไปด้วยดีและครอบคลุมตำม
ประกำศคณะเภสัชศำสตร์ว่ำดว้ยกำรสอบรวบยอด 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

29,240 17,670    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.205 โครงกำรสนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมนิสิตเพื่อกำรสอบ
ใบประกอบวิชำชีพ คณะเภสัช
ศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
เคลียร์เอกสำร
กำรเบิกจำ่ย 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนนิสิตที่ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมพร้อมในกำรสอบฯ 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
 
 

17,560     

ภ.206 โครงกำรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรระดับประเทศส ำหรับ
นิสิตระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบัณฑิตศึกษำ     

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
ได้เข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 คร้ังในระยะเวลำของ 
1 ปีงบประมำณ (ไม่น้อยกวำ่ 1 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และวิชำกำรใหม่ ๆ (ประเมินจำกรำยงำน
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของนิสิตที่ได้รับ
กำรสนับสนุน) 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำได้ฝึกทักษะกำรฟัง 
กำรวิเครำะห ์กำรวิจำรณ์และน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรอยำ่งสร้ำงสรรค์ (ประเมินจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับกำรสนับสนุน) 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

40,000 8,000    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.207 โครงกำรฝึกอบรมบทบำท
กำรเป็นอำจำรย ์และ
พัฒนำกำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดโครงกำรใน
วันที่ 18-21 
มิ.ย.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนอยำ่งน้อยร้อยละ 60 
ของจ ำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนอยู ่
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ และ

เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
ดียิ่งขึ้น 

2. มีกำรน ำเทคนิคที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
 

53,700     

ภ.208 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
กำรวิจยัในชั้นเรียนและ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินโครงกำร

แล้วเสร็จใน
ปลำยเดือน พ.ค.
56 ซ่ึงขณะนี้อยู่
ในช่วงรับผลงำน

เพื่อท ำกำร
พิจำรณำผลงำน 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีรำยวิชำที่จัดท ำโครงกำร วิจยัเพื่อกำรศึกษำอยำ่งน้อย 
5 รำยวิชำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรวจิัยเพื่อเพื่อ
กำรศึกษำของคณำจำรยย์ิ่งขึ้น 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 
 

20,000     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.209 โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
ภำควิชำ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
แต่ละภำควิชำ
ก ำลังด ำเนินกำร
จัดโครงกำร 
สิ้นสุดเดือน 
พ.ค.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนคณำจำรย์ในภำควิชำเขำ้ร่วมสัมมนำไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของคณำจำรย์ทั้งหมดในภำควิชำที่
ปฏิบัติงำนอยู่ ณ เวลำนั้น  

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

ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต และบรรลุเป้ำประสงค์
ของหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่
เกี่ยวขอ้ง (ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์เชงิลึกกับนิสิต 
ร่วมกับกำรวิเครำะห์เนื้อหำประมวลรำยวิชำเทียบกับ
เป้ำประสงค์ของหลักสูตรและคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ) 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรอยู่
ในคะแนน 3.50 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 1-5) 

เวลา  เป็นไปตำมก ำหนดกำรที่ต้ังไว้ในแผน 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยไม่เกินงบประมำณที่ต้ังไว้ 
 

23,000 1,850    

ภ.210 โครงกำรพัฒนำกำรท ำงำน
แบบอำจำรย์ผู้ปฏิบัติงำน 

อ.อรรัตน์ โลหิต
นำวี   

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ประสำนงำนกับ
โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัย
นเรศวร 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 - 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรโดยปฏิบัติงำน ณ แหล่งฝึกที่
ก ำหนดอย่ำงน้อย 5 คน ตลอดปีงบประมำณ โดยมี
จ ำนวนชัว่โมงรวมไม่ต่ ำกว่ำ 100 ชัว่โมง/คน/
ปีงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเฉลี่ยต่ออำจำรย์

ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคน ไม่น้อยกวำ่ 3.51 
2. ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ที่เข้ำรว่มโครงกำรเฉลี่ย ไม่

น้อยกว่ำ 3.51 
เวลา  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ต้นทุน เบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมที่ได้รับจัดสรร 
 

6,000     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.211 โครงกำรเพิ่มพูนทักษะทำง
วิชำกำรอำจำรยภ์ำควิชำเภสัช
กรรมปฏิบัติ ณ สถำบัน
ภำยในประเทศ (ภ.211) 

ผศ.ดร.นันทีทิพ   
ลิม้เพียรชอบ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ขออนุมัติ
โครงกำรแล้ว  
อยู่ระหว่ำง
ประชำสัมพันธ์
และรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัตงิำน 
เพิ่มพูนทักษะทำงวิชำกำร ณ สถำบัน
ภำยในประเทศ  จ ำนวน  3  คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ ที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

24,000     

ภ.212 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดโครงกำรใน
วันที่ 18 มิ.ย.56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ม ี Good 
practice ทำงด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรสอน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 
(จำกคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,000     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.213 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรเขียนต ำรำ หนังสือหรือ
บทควำมวิชำกำร เพื่อกำร
เผยแพร่และ/หรือก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และวิจยั 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จะด ำเนินกำรจัด
โครงกำรในวันที่ 
4-7 มิ.ย.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มหีนังสือ 
ต ำรำ หรือบทควำมวิชำกำรที่สำมำรถสง่ตีพิมพ์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 
(จำกคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

116,060     

ภ.214 โครงกำรประชุมกรรมกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และวิจยั   

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรจัด
โครงกำร คร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่ 10 
ม.ค.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณวฒุิ

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

2. ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับควมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

54,600 10,839.80     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.215 เสริมประสบกำรณ์ใน
รำยวิชำจริยธรรมเชิงวิชำชีพ 
 

ดร.กุลธิดำ ไชยจินดำ   
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของที่
ก ำหนด (ไม่ต่ ำกวำ่ 80 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีนิสิต  อำจำรย ์และวิทยำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด  96 คน  บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับที่ดี
มำกเฉลี่ย 4.40  จำกคะแนนเต็ม 5  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค  
ไม่มี 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จัดโครงกำรในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2555 ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้เงินภำยใต้งบประมำณที่เสนอ รวมทั้งสิ้น 
1,454 บำท 
 

5,000 1,454  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.216 เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในรำยวิชำ: 
ธรรมะในกำรด ำเนินชีวิต 

ดร.กุลธิดำ ไชยจินดำ   
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

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

- 

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

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
1. มีกำรด ำเนินโครงกำรในวันและเวลำที่ก ำหนด 
2. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมประมำณกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีกำรจัดโครงกำรฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2555 
2. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งนิสิต อำจำรย ์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 95 คน (ร้อยละ 85.6) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถำนที่จัด โปรเจกเตอร์ไม่ดี มองเห็นได้ไม่ชัดเจน จอ
ฉำยภำพมขีนำดเล็ก ควรจัดที่ห้องไชยำนุภำพ 2 หรือ 5 
2. จัดตอนบ่ำยง่วงนอน และระยะเวลำ (2 ชม.) สั้นเกินไป 
3. เนื้อหำกำรบรรยำยมำกเกินไป ต้องกำรให้จัดแบบ
สนทนำธรรมมำกกว่ำบรรยำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงกำร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงกำร สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชวีิตประจ ำวันได้  
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิเวลา 
มีกำรจัดโครงกำรตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรจัดโครงกำรฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2555 
ตัวบ่งชี้เชงิต้นทุน 
สำมำรถจัดโครงกำรภำยใต้งบประมำณที่เสนอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สำมำรถจัดโครงกำรภำยใต้งบประมำณ 5,152 บำท 

6,550 5,152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 

หัวหน้ำภำควิชำเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

  
 
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรอยำ่งน้อยรอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้ำร่วมร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์ในกำรวจิัยพัฒนำผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำงจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

20,000 15,066  
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.218 กิจกรรมรู้-รักษ์สมุนไพร
ส ำหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 

รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท ์   
 
 

  กำรด ำเนินงำน 
สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
แผนที่ตั้งไว้ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำร
เป็นไปตำม
แผนกำรที่ก ำหนด 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
กำรด ำเนิน
โครงกำรเป็นไป
ตำมงบประมำณที่
ก ำหนด 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งน้อยร้อยละ 80  
2. มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 
3. มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 80                                                 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำร 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

97 จำกแผนที่ตั้งไว ้
2. มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 5 ท่ำน คิด

เป็นร้อยละ 100 จำกแผนที่ตั้งไว ้
3. นักเรียนและครูโรงเรียนปลวกง่ำมเข้ำรว่ม

โครงกำร 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
4. ประชำชนที่ร่วมเข้ำโครงกำรจ ำนวน 24 ท่ำน 
5. มีบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำรว่ม 3 ทำ่น 
6. วิทยำกรและหมอยำพื้นบ้ำนจ ำนวน 2 ท่ำน 
7. มีบุคลำกรจำก อวน.เข้ำร่วม 2 ท่ำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกกวำ่ 3.5 

จำกคะแนน 5 
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ำมมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดับมำกกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
 

43,000 43,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 

3.98  
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ำมมีควำมพึงพอใจอยู่ใน

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนด 
 

     

ภ.219 “เภสัช มน. ร่วมใจให้
บริบำลทำงเภสัชกรรม” 

ดร.อัลจนำ เฟื่องจันทร ์    
 

   กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำนให้
กำรบริบำลทำง
เภสัชกรรมเสรจ็
สิ้นเฉพำะส่วนที่
บูรณำกำรกับ
รำยวิชำเภสัช
บ ำบัดประยกุต์ 2 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
รอเบิกจ่ำยให้
ค่ำตอบแทน
ล่วงเวลำให้
อำจำรย ์
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ร้อยละ 70 ของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร มี

ประสบกำรณ์/ทักษะกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
เพิ่มขึ้น 

2. จ ำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับค ำแนะน ำ/แก้ไขปญัหำกำร
ใช้ยำ อย่ำงน้อย 30 คน 

3. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่ม ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำย 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คะแนนควำมพึงพอใจของนิสิต อย่ำงนอ้ย 3.51 
2. คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำง

น้อย 3.51 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

15,000     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.220 โครงกำรศึกษำปัญหำ
สำธำรณสุขในชุมชน 

ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภกัด ี   
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
จ ำนวนนิสิตชั้นปีที ่3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตชั้นปีที่ 3 เดินทำงลงพื้นที่และส ำรวจปัญหำ
สำธำรณสุขในชุมชนอ ำเภอบำงกระทุ่ม มีนิสิตขำด 1 
คน เนื่องจำกป่วยต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 
และนิสิตมำไม่ทันจ ำนวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค 
นิสิตขำด 1 คน เนื่องจำกป่วย แก้ไขปัญหำโดยให้นิสิต
ติดตำมผลกำรดูงำนจำกเพือ่นในกลุ่ม และให้ท ำ
รำยงำนส่ง เพื่อเป็นกำรยินยันว่ำนิสิตไดค้วำมรู้ไม่ต่ำง
จำกเพื่อนๆ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ประเมินกำรน ำเสนอร่ำงโครงกำรแก้ไขปัญหำ

สำธำรณสุขในชุมชน ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์ข้อ 
6.1 (ทุกกลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึน้ไป) 

2. คะแนนกำรประเมินอัตลักษณ์นิสิต มำกกว่ำ 3.5 
ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย นิสิตได้คะแนนน ำเสนอโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ 70 ทุกกลุ่ม 
ปัญหาอุปสรรค 
มีอำจำรย์ที่ไม่สำมำรถลงพื้นที่ได้เนื่องจำกเวลำตรงกับ
รำยวิชำอื่น  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมเสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้งบประมำณตำมวงเงินที่เขียนไว้ในโครงกำร 

30,490 28,680  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ที่ได้รับ 

ภ.222 โครงกำรบูรณำกำรควำมรู้
จำกกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์
ทำงเลือกและกำรวิจยัทำง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเข้ำกับ
กำรบริกำรวิชำกำรในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล       
 

   กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
2.รำยงำนสรุป ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำกระดบัคะแนน 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000     

ภ.224 โครงกำรกำรศึกษำดูงำน      
เภสัชกรรมชุมชนในประเทศ 

ประธำนหลกัสูตรเภสัชศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ภำคเรียนที่ 
1/56 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

100 ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำ 32 คน) 
2. อำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่

ร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกวำ่ 4 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริบำลเภสัชกรรม 

กำรบริหำรจัดกำร และระบบส่งต่อในรำ้นยำ
เพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเข้ำรว่มโครงกำรอย่ำงนอ้ยร้อยละ 
30 (ประเมินจำกแบบวัดควำมรู้) 

2. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและแนวโน้มของ
วิชำชีพเภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกวำ่ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบ
วัดควำมรู้) 

3. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมิน
จำกแบบสอบถำม ระดับคะแนน 1-5) 

เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

16,820     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรศึกษำดูงำนเภสัช
กรรมชุมชน  ณ  
ต่ำงประเทศ  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำสำขำวิชำ 
เภสัชกรรมชุมชน ปี
กำรศึกษำ  2555 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ 
เภสัชกรรมชุมชน    

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรมำกกวำ่ 80 % 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้ำรว่มโครงกำร 22 คน อจรย์ 2 คน รวมเป็น 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ถือว่ำบรรลุตำม KPI 
ที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์และทักษะควำมรู้เพิม่มำกขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จำก กำ ร ศึก ษษดู ง ำ น  ใ นค รั้ ง นี้ พบ ว่ ำ นิ สิ ร มี
ประสบกำรณ์และทักษะควำมรู้ เพิ่มมำกขึ้นจำก
แบบสอบถำม ข้อ 1 และข้อ 2 ท ำให้ทรำบว่ำนิสิตมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสำธำรณสุข ควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงงำนเภสัชกรรมกฎหมำยและ
ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นไปตำม KPI ที่ตั้งไว้ถือ
ว่ำบรรลุตำม KPI 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

323,000 158,946.08    

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.228 กำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำล
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ส่งตัวนิสิต จ ำนวน 
92 คน ฝึกปฏิบัติงำน  
ณ แหล่งฝึก
ปฏิบัติกำรบริบำล
เภสัชกรรม  
ทั่วประเทศ 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
ผลัดที่ 5-8/55 
วันที่ 4 ตค.55- 
20 มีค.56 
ผลัด 1-4/56  
วันที่ 25 มีค.-20 กย.
56 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
งปม.698,938.- 
รด.20,445.- 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
2. แหล่งฝึกที่ท ำบันทึกข้อตกลงควำมเขำ้ใจร่วมกัน 

(MOU) รับนิสิตเข้ำฝึกงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 70 
2. อำจำรย์แหล่งฝึกได้รับคะแนนประเมินควำมพึง

พอใจจำกนิสิตไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

2,127,180 719,383    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิต จ ำนวน 96 คน 
ฝึกปฏิบัติงำน  
ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงำน
วิชำชีพ ทั่วประเทศ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
ผลัดที่ 1 
วันที่ 7 มีค.- 
11 เมย.56 
ผลัดที่ 2 
วันที่ 22 เมย.-
29 พค.56 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
งปม.17,056.- 
รด.200 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ        ร้อย

ละ 100 
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ท ำกำรส ำรวจตอบรับ

กำรเป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมำณที่
เพียงพอ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก   

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
2. อำจำรย์แหล่งฝึกได้รับกำรประเมินควำมพึง

พอใจจำกนิสิต คะแนนไม่น้อยกว่ำ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ

546,820 17,256    

ภ.230 กำรฝึกปฏิบัติงำนเสริม
ประสบกำรณ์สำธำรณสุข
ในชุมชน 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- ฝึกปฏิบัติงำน  
ณ แหล่งฝึก 
- นิเทศ 
- นิสิตน ำเสนอฝึกงำน 
-รำยงำนผลกำรเรียน  
-สรุปรำยงำนโครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
ฝึกปฏิบัติงำน 
13-27 มีค.56 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
งปม.138,360.- 
รด. 28,010.- 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนในแต่ละ

ปีต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 
2. จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำร ที่เชื่อมโยงกับ

องค์กรทอ้งถิ่นอย่ำงน้อย 2 โครงกำรต่อปี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรน ำเสนอผลกำรฝึกปฏิบัติงำน นิสิตมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ระบบสำธำรณสุขในระดับท้องถิ่น 
สำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ
 

147,280 166,370    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.231 กำรอบรม สัมมนำ เตรียม
ควำมพร้อมนิสิตก่อนฝกึ
ปฏิบัติงำน ส ำหรับนิสิตปี 5 
และปี 6 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรม
เตรียมควำม
พร้อม 3 คร้ัง 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรปรับ
กิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมเป็น
แบบกลุ่มยอ่ย 
ท ำให้ต้องเพิ่ม
ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำงวันที ่ 
26 มค.,  
2-3 กพ.56,  
9-10 กพ.56 
 
 
 
ปญัหำอุปสรรค 
ไม่พบ 

งบประมำณ 
งปม. 32,272.- 
รด. 28,010.- 
*ขอเพิ่ม
งบประมำณ 
จำก 54,900.- 
เป็น 61,592.- 
 
ปัญหำอุปสรรค 
จัดกิจกรรม
วันหยุดรำชกำร 
ท ำให้ต้องเพิ่ม
งบประมำณ ค่ำ
ล่วงเวลำ
ผู้ปฏิบัติงำน 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตทุกรำยเข้ำร่วมโครงกำรครบ 
2. นิสิตทุกรำยมีคะแนนควำมรู้ผ่ำนเกณฑก์่อนออก

ฝึกปฏิบัติงำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตทุกรำยเข้ำร่วมโครงกำรครบ 
2. นิสิตทุกรำยมีผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรทดสอบควำมรู้ภำยหลังกำรอบรม

เพิ่มขึ้น 
2. นิสิตสำมำรถฝึกปฏบิัติงำนตำมระยะเวลำที่

ก ำหนดได้ทุกคนปัญหำของนิสิตฝึกปฏบิตัิงำนใน
ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ จรรยำบรรณ จริยธรรม กำร
ปรับตัว และบุคลิกภำพของนิสิตลดลง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
3. นิสิตมีผลกำรทดสอบควำมรู้ภำยหลังกำรอบรม

ผ่ำนเกณฑ์ทุกรำย 
4. นิสิตก ำลังฝึกปฏิบัติงำน 
ปัญหาอุปสรรค   
ยังไม่พบ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรเพิ่มงบประมำณเป็นค่ำล่วงเวลำในกำรจัดโครงกำร
วันหยุดรำชกำร และเพิ่มค่ำอำหำรกลำงวัน และอำหำร
ว่ำง ส ำหรับวิทยำกรกลุ่ม จ ำนวน 6,692 บำท 

54,900 
ขอเพิ่ม

งบประมำณ 
เป็น 

61,592.- 

60,282.-    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.232 เสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ       
เภสัชศำสตร ์

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ส ำรวจสถำนที่
และติดต่อ
ประสำนงำน
ศึกษำดูงำน 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
ศึกษำดูงำน
ระหว่ำงวันที ่
25-26 กค.56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบกิจ่ำย 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร ร้อยละ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

122,480 -    

ภ.233 กำรพัฒนำแหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม
  

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ตำมข้อมูลท้ำย
ตำรำง 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ระยะเวลำ 
ตค.-สค.56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 
97,659 บำท 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. แหล่งฝึกเข้ำรว่มโครงกำร/กจิกรรม ไม่นอ้ยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนที่เชิญ 
2. งำนวิจัยในงำนประจ ำของแหล่งฝึก (R2R) ไม่น้อย

กว่ำ 5 เร่ือง 
3. เข้ำร่วมปฏิบัติงำนในแหล่งฝึกไม่น้อยกวำ่ 10 

ปฏิบัติกำร 
4. แนวทำงกำรสอบถำมประวัติ แยกโรค และรักษำ

โรคที่พบบ่อยในร้ำนยำไม่น้อยกวำ่ 5 ระบบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. แหล่งฝึกสำมำรถน ำงำนวิจยัในงำนประจ ำ (R2R) 

ไปใช้พัฒนำศักยภำพงำนประจ ำ หรือแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้ 

2. อำจำรย์แหล่งฝึกให้ควำมส ำคัญในกำรพฒันำ
ศักยภำพทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับกำรพฒันำ
วิชำชีพ และสำมำรถพัฒนำกำรเป็นแหล่งฝึกที่มี
ศักยภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนิสติฝึก
ปฏิบัติงำนได้ 

3. นิสิตสำขำบริบำลเภสัชกรรม มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำน
บริบำลเภสัชกรรมโดยมอีำจำรย์แหล่งฝึกเป็น
แบบอยำ่ง 

 

646,520 47,659    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.234 กำรฝึกงำนวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตฝึกฏิบัติงำน  
ณ แหล่งฝึก 
ปัญหำอุปสรรค 
กำรเปลี่ยนแหล่ง
ฝึกเนื่องจำกแหล่ง
ฝึกไม่ได้รับกำร
รับรอง GMP 

ระยะเวลำ 
18 มีค.-17 พค.56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
27,544 บำท 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก ไม่น้อยกวำ่    รอ้ย
ละ 70 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

147,460 27,544    

ภ.235 สหกิจศึกษำ หลกัสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตเข้ำร่วมสหกิจศึกษำไม่น้อยกวำ่ 5 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตสหกิจศึกษำได้รับกำรเสนองำนอำชพีก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่น้อยกวำ่ 5 รำย 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

12,520 8,560    

ภ.236 กำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์แหล่งฝึก 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ภก.เสริมวุฒิ 
จันทร์นวล 
ประสำนงำนกับ
มหำวิทยำลัย 
Albern ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
 ปัญหำอุปสรรค 
ภญ.ปัทมวรรณ 
โกสุมำ ไม่
สำมำรถเข้ำร่วม
โครงกำรได้ตำม
เวลำที่ก ำหนด 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
มหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศตอบ
รับเดือนตุลำคม 
2556 ซ่ึงไม่
สำมำรถเบิกจำ่ย
งบประมำณได้
ทัน 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
คืนเงิน
โครงกำรฯ
จ ำนวน 1 ทุน  
จ ำนวนเงิน 
100,000 บำท 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัตงิำน ณ 
ต่ำงประเทศจ ำนวน 2 คน  
2. รำยงำนผลกำรฝึกปฏิบัต ิงำนกำรน ำเสนอผล ฝึกปฏบิัติงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำสำย
คลินิกโดยเฉพำะรำยวิชำเภสัชบ ำบัดประยุกต์และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของนิสิตในกำรฝึกปฏิบัติงำน 
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรฝึกปฏิบัติงำนนสิิต ณ แหล่งฝึกโดย
อำจำรย์แหล่งฝึกที่ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนผ่ำนโครงกำรนี้ 
3. เพิ่มศักยภำพและเสริมประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน
บริบำลเภสัชกรรมของอำจำรยแ์หล่งฝึกที่อยู่ในหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมเภสัชกรประจ ำบ้ำนของวิทยำลัยเภสัชบ ำบัด 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

200,000 -    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรรับนักศึกษำแลกเปลี่ยน
ต่ำงชำติ ส ำหรับหลักสูตรเภสัชศำ
สตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำล   
เภสัชกรรม 

นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
1. ประสำนงำนกับ

อำจำรย์ผู้รับ
นิสิตต่ำงชำติฝึก
ปฏิบัติงำน 

2. ท ำค ำสั่งแต่งต้ัง
อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตต่ำงชำติ 

3. ท ำหนังสือขอ
อนุญำตให้นิสิต
ฝึกปฏิบัติงำน/
ศึกษำดูงำนไป
ยังหน่วยงำน
ภำยนอก 

4. นิสิตฝึก
ปฏิบัติงำนและ
น ำเสนอผลกำร
ฝึกปฏิบัติงำน 
 

ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรเพิ่ม
กิจกรรม
กำรศึกษำดูงำน
นอกสถำนที ่
ได้แก่ รพ.สมเด็จ
พระยุพรำชดำ่น
ซ้ำย และคณะ
เภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

ระยะเวลำ 
ตค.55-กค.56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

ยังไม่พบ 
 

งบประมำณ 
เบิก 6,500 บำท 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรศึกษำดูงำน
เพิ่มเติม ซ่ึงไม่ได้
ก ำหนดไว้ในแผน
ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำดูงำนไม่
เพียงพอ 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติมำฝึกปฏิบัติ งำนจ ำนวน
อย่ำงน้อยปีละ 3คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของนิสิตต่ำงชำติต่อกำรจดักำร
เรียนกำรสอน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 (จำก 5 คะแนน) 
เวลา 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
งบที่ก ำหนด 
 
 

18,000 6,500    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ        
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
1. คัดเลือกนิสิต
รับทุน 

1. 2. ติดต่อ
ประสำนงำนกำร
เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ 
ปัญหำอุปสรรค 
มหำวิทยำลัย
ก ำหนดผู้รับทุน 4 
รำย แต่คณะฯจัด
ให้นิสิตรับทุน 3 
รำย เนื่องจำก 
นิสิตหลักสูตร
วิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง ไม่มี
ผู้รับทุน 
 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำงวันที ่
28 พค.-20 ธค.56 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
เกินก ำหนดกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ประจ ำป ี2556 
ต้องเบิกเหลื่อมปี 

งบประมำณ 
225,000 บำท 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรเบิกเหลื่อมป ี

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรอยำ่งน้อย 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. กระชับควำมสัมพันธ์กบัหน่วยงำนต่ำงชำติ 

ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและวิจัย 
2. นิสิตที่เข้ำร่วม โครงกำรมีทักษะภำษำองักฤษดี

ขึ้นและมีกำรพัฒนำตำมอัตลกัษณ์บัณฑิตของ
มหำวิทยำลัย 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

- -    

ภ.239 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม   
จิตอำสำ 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
-  

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต
สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ ได้แก่ กจิกรรมพัฒนำโรงเรียน 
กิจกรรมลงชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษำปัญหำ
กำรใช้ยำในชุมชน และกจิกรรมนันทนำกำร 
2. นิสิตและอำจำรย์และบุคลำกร เขำ้ร่วมโครงกำร 
63 คน* 

25,000 25,000    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 

          ปัญหาอุปสรรค   
* หมำยเหตุ เนื่องจำกนิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องออกฝึก
ปฏิบัติงำน นิสิตชั้นปีที ่5 ต้องเตรียมตัวสอบรวบยอด 
จึงท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน้อยกว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนด
ไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร ไม่ต่ ำกวำ่  3.5 จำกคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมถึงพอใจต่อโครงกำรระดับ 
4.2 จำก ๕ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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

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 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
กีฬำและเชียร ์ประกอบดว้ย 3 
กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมงำนกีฬำสัมพันธ์เภสัช 
2. กิจกรรมงำนกีฬำภำยใน
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
3. กิจกรรมงำนกีฬำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
√ 
 
√ 

  กำร
ด ำเนินงำน 

- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬำและกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพครบตำมแผนฯ 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม

โครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมงำนกีฬำสัมพันธ์เภสัช(14-17ตค.55)  
เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 2 กิจกรรม ได้แก่ กำรแข่งกีฬำชั้นปี และกำร
แข่งกีฬำฮำเฮ โดยมีเปำ้หมำยต้องมีผู้เข้ำร่วมอยำ่งน้อยร้อย
ละ 80 จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 350 คน ผลกำรจัดโครงกำร 
มีนิสิตคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วมโครงกำร  350 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
กิจกรรมงำนกีฬำภำยในมหำวิทยำลยันเรศวร(19ตค-1ธค
55)เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 2 กิจกรรม ได้แก ่กำรส่งตัวแทนนักกีฬำเข้ำ
ร่วมในกำรแข่งขัน และกำรส่งตัวแทนนสิิตเข้ำร่วม
เดินขบวน โดยต้องมีผู้เข้ำร่วมอย่ำงน้อยร้อยละ 80 จำก
เป้ำหมำย 250 คน ผลกำรจัดโครงกำร มีนิสิตคณะเภสัช
ศำสตร์เข้ำร่วมโครงกำร 200 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
กิจกรรมงำนกีฬำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพครบตำมแผนฯ ได้แกก่ำรแข่งขันในปีนี้ ได้แข่ง
กีฬำสำกล  9 ชนิด  ฟุตบอลชำย ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล 
บำสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกรอ้ เปตอง เทเบิล
เทนนิสและแชร์บอล และกำรแข่งขันกฬีำพื้นบ้ำน 
2.มีนิสิตคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อย 200 
คน  
ผลกำรจัดโครงกำร มีนิสิตคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำร  175 คน * 
ปัญหาอุปสรรค   
* หมำยเหตุ เนื่องจำกกำรจัดกจิกรรมแข่งกีฬำ

70,000 60,000 √ 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด 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 

วิทยำศำสตร์สุขภำพได้มีกำรเลื่อนวันจำกเดิม คือ 14-18 
มกรำคม มำเป็นวันดังกลำ่วท ำให้จัดงำนแข่งกีฬำชนกับ
กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทย ไทยลุกทุ่งของคณะฯ ท ำให้
มีคนเข้ำร่วมกิจกรรม นอ้ยกว่ำทีก่ ำหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
ไม่ต่ ำกว่ำ  3.5 จำกคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมงำนกีฬำสัมพันธ์เภสัช  
1.กำรประเมินด้ำนควำมพึงพอใจในกำรแข่งขันกีฬำ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ 3.58 จำกคะแนนเต็ม 5 
2.กำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรโครงกำร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ 4.06 จำกคะแนนเต็ม 5 
กิจกรรมงำนกีฬำภำยในมหำวิทยำลยันเรศวร 
กิจกรรมงำนกีฬำภำยในมหำวิทยำลยันเรศวร 
1.กำรประเมินด้ำนควำมพึงพอใจในกำรแข่งขันกีฬำ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรแข่งขันกีฬำระดับ 
3.63 จำกคะแนนเต็ม 5 
2.กำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรโครงกำร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรจัดกำรโครงกำรระดับ 4.05 คะแนน 
กิจกรรมงำนกีฬำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
1.กำรประเมินด้ำนควำมพึงพอใจในกำรแข่งขันกีฬำ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.5 จำก 5 คะแนน) 
2. กำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรโครงกำร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.5 จำก 5 คะแนน) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 
 
 



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด 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.241 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ดนตรีสำกล ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี ้
1.โครงกำรประกวดร้องเพลง
ไทย-ไทยลูกทุ่งและประกวดวง
ดนตรี PSC 2013 
2.กิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำม
ยินดีจบกำรศึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
นิสิต อำจำรย์และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกลุม่เป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.โครงกำรประกวดร้องเพลง กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 150 
คน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยคือ จ ำนวน 120 คน มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจริงจ ำนวน 164 คน 
2.กิจกรรมงำนเลี้ย งแสดงควำมยินดีจบกำรศึกษำ 
กลุ่ ม เป้ ำหมำยจ ำ นวน 255 คน  ร้ อยละ  80  ขอ ง
กลุ่มเป้ำหมำยคือ จ ำนวน 204 คน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจริง
จ ำนวน 480 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมำชิกชมรมดนตรีสำกลสำมำรถเผยแพร่กิจกรรมด้ำน

ดนตรีและร้องเพลงได้ 
2. เกิดกิจกรรมส ำหรับนิสิตที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำได้

แสดงออกและเป็นตัวอยำ่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีของนิสิตเภสัช
ศำสตร์ที่ก ำลังจะจบกำร  ศึกษำก่อนจะเร่ิมประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม 

3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1.สมำชิกชมรมดนตรีสำกลสำมำรถเผยแพร่กิจกรรมด้ำน
ดนตรีและร้องเพลงได้ ได้แก่กำรแสดงดนตรีจำกชมรม
ดนตรีสำกลในกิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำมยินดจีบ
กำรศึกษำ และกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรประกวดร้อง
เพลงและเล่นดนตรีในโครงกำรประกวดร้องเพลงไทย 
2.เกิดกิจกรรมส ำหรับนิสิตที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำได้
แสดงออกและเป็นตัวอยำ่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีของนิสิตเภสัช
ศำสตร์ที่ก ำลังจะจบกำร  ศึกษำก่อนจะเร่ิมประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมใน
กิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำมยินดีจบกำรศึกษำ 
3.ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกวำ่ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 

15,000 15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด 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 

โครงกำรประกวดร้องเพลง ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึ่ง
พอใจต่อภำพรวมของโครงกำร 4.19 จำกคะแนนเต็ม 5 
กิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำมยินดีจบกำรศึกษำ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
4.41 จำกคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

ภ.242 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
ไทย 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกิจกรรม
ใดในโครงกำร
นี้ที่จัดในเดือน
มกรำคม – 
มีนำคม 2556 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

ท ำนุศิลปวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำรครบตำมแผนฯ 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม

โครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมงำนทุกกจิกรรมมีควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที
ได้รับไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

80,000     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.243 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ถ่ำยภำพ (Photo Club) 
 
1 กิจกรรมอบรมและ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำร
ถ่ำยภำพ  
2 กิจกรรมพธิีรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตรและแสดงควำม
ยินดีแก่บัณฑิตใหม ่
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 

  กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมอบรมและ
แลกเปลี่ยนควำมรู้
ด้ำนกำรถ่ำยภำพ 
จัดกำรอบรมเรื่อง
กำรถ่ำยภำพ
เบื้องต้นวันที่ 15 
พย 55 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
1 วัน คือวันที ่
15 พย 55  
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยตำม
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต
สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กำรกล่ำวค ำสัตย์ปฏิญำณ
ของบัณฑิตและรุ่นน้อง 2.กำรบอกเล่ำประสบกำรณ์
กำรท ำงำนกำรศึกษำต่อแก่รุ่นน้อง 3.กำรแสดงควำม
ยินดีแก่บัณฑิตจำกรุ่นน้อง 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสชัศำสตร์เข้ำ
ร่วม ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 จำกเป้ำหมำย 200 คน ผล
กำรจัดโครงกำรมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 598 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม

โครงกำร ไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. เกิดกิจกรรมที่มีกำรเชื่อมต่อกับองค์กรวชิำชีพ

หรือองค์กรภำยนอก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตรและแสดง
ควำมยินดีแก่บัณฑิตใหม่  
1.ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 4.35 จำกคะแนน 5 
2.เกิดกิจกรรมที่มีกำรเชื่อมต่อกบัองค์กรวิชำชีพหรือ
องค์กรภำยนอกจ ำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ กองพัฒนำ
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ร่วมแสดงควำมยินดีแกบ่ัณฑิต ชมรม
นิสิตเก่ำคณะเภสัชศำสตร์ร่วมแสดงควำมยิยดีแก่
บัณฑิตและรับสมัครสมชิกชมรม 

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 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

ภ.244 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
วิชำกำร และภำษำอังกฤษ 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 
1.กำรแข่งขันกิจกรรม Patient 
counseling event ครั้งที่ 1 
ในวันที่ 16 มกรำคม 2556 
2.ค่ำยเยำวชกล้ำมะกอกฤดู
ร้อนคร้ังที่ 18 วันที่ 22-25 
มีนำคม 2556 
3.กำรฝึกประสบกำรณ์ ณ 
ห้องจ่ำยยำผู้ปว่ยนอก หน่วย
ผลิตยำ และหน่วยคลังยำ 
ระหว่ำงวันที ่11 มีนำคม ถึง 
31 พฤษภำคม 2556 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
 
 

  กำรด ำเนินงำน
กิจกรรมค่ำย
เยำวชนกลำ้
มะกอกฤดูร้อน 
ก ำลังจัดท ำสรุป
รำยงำน 
 
กิจกรรมกำรฝึก
ประสบกำรณ์นิสิต
ก ำลังอยู่ในช่วงฝึก
ประสบกำรณ์ณ 
ห้องจ่ำยยำผู้ปว่ย
นอก หนว่ยผลิตยำ 
และหน่วยคลังยำ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
กิจกรรมค่ำย
เยำวชนกลำ้
มะกอกฤดูร้อน 
วันที่ 22-25 
มีนำคม 2556 
 
กิจกรรมกำรฝึก
ประสบกำรณ์ 
ระหว่ำงวันที ่11 
มีนำคม ถึง 31 
พฤษภำคม 2556 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กิจกรรมค่ำย
เยำวชนกลำ้
มะกอกฤดูร้อน 
เบิกจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
มหำวิทยำลัย 
กิจกรรมกำรฝึก
ประสบกำรณ์ 
ไม่ได้ใช้
งบประมำณ
เนื่องจำกเป็นกำร
ฝึกในเวลำรำชกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต
สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
ตำมแผนฯ ได้แก่ กำรแข่งขันกิจกรรม Patient 
counseling event ครั้งที่ 1  
2.นิสิต อำจำรย ์และบุคลำกรคณะเภสชัศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 
กิจกรรมกำรแข่งขัน Patient counseling event ครั้ง
ที่ 1 กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้เข้ำร่วมกำรแขง่ขันอย่ำงน้อย 
3 คู่ ผลกำรด ำเนินกำรมีผู้เข้ำรว่มกำรแข่งขัน 6 คู่ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกกจิกรรม มีควำมพงึพอใจในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

30,000 11,070  
 
√ 
 

  

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม 
Animation and Multimedia 
 
1 กำรจัดอบรมกำรใช้ 
software ส ำหรบัสนับสนุน
งำนเชิงมัลติมีเดียเพื่อพัฒนำ
ทักษะ (First  
step to be the animator) 
2)  กำรแข่งขันทักษะควำมรู้
ทั่วไป (The genius) 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรจัด
กิจกรรมภำยใต้
โครงกำรนี้ในช่วง
เดือนมกรำคม ถึง 
มีนำคม 2556 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยตำม
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกลุม่เป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมำชิกชมรม animation สำมำรถเผยแพร่กิจกรรมด้ำน

เทคโนโลยีได ้
2. เกิดกิจกรรมส ำหรับนิสิตได้แสดงออกและเป็นตัวอยำ่งที่

ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000 4,900    

ภ.246 โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม และ
ประกันคุณภำพกำรจัดกจิกรรม
นิสิต 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กำรประชุม
สโมสรนิสิตคณะ
เภสัชศำสตร์
วันที่ 10-11 
กุมภำพันธ์ 
2556 ณ คณะ
เภสัชศำสตร์ 
และ 1 มีนำคม 
2556 ณ 
โรงแรมวังจันทน์ 
ริเวอร์ วิว 
รอสรุปรำยงำน 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
10-11 
กุมภำพันธ์ 
2556 และ 1 
มีนำคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยตำม
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ

และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง และส่งเสริมกำร
ท ำกิจกรรมของนิสิตโดยใช้หลักกำรประกันคุณภำพที่ดี
ครบตำมแผนปฏิบัติกำร 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำ หมำยไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ

และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้น ำกิจกรรมนิสิตมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพและแนวคิด

ประกันคุณภำพในกำรท ำกจิกรรมนิสิต 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 มคีวำมพึงพอใจใน

กำรเข้ำร่วมโครงกำรระดับดีถึงดีมำกได้ ที่มำจำกกำร
เลือกตั้ง 

 

120,000 36,645    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษำ           
คณะเภสัชศำสตร์แห่ง 
ประเทศไทย 
 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ส่งตัวแทน
นิสิตเข้ำร่วม
ประชุมสำมัญ
สหพันธ์นิสิต
นักศึกษำ
เภสัชศำสตร์
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 4 
ประจ ำป ี
2555  ณ 
มหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ 
จังหวัด
เชียงใหม่ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยตำม
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นเครือข่ำย 

กำรมีจิตสำธำรณะ และกำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
ตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วมโครงกำร
ตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะและกำร

เรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพือ่นคณะเภสัชศำสตร์
สถำบันอื่น 

2. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ได้รับข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวจำกองค์กร
ส่วนกลำง ตลอดจนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อ
กำรพัฒนำตนเอง 

3. นิสิตคณะเภสัชศำสตร์สำมำรถน ำแนวควำมคิดและรูปแบบมำ
ประสำนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรภำยในคณะเภสัชศำสตร์
ได้สอดคล้องกัน 

4. ร้อยละของควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับของ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ไม่ต่ ำกวำ่  3.5 จำกคะแนน 5 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

30,000 2,449    

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิต            
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
สรุปรำยงำน 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
11-14 
กุมภำพันธ์ 
2556 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1.  จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ และกำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง  

2. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวิชำชีพร่วมกับ
ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันของคณะเภสัชศำสตร์ 

3. ได้ข้อมูลศิษย์เก่ำครบถ้วน และมีกำรจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่ำงศิษย์เก่ำและคณะฯ 

4. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที่

ได้รับในกำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำก
คะแนน 5 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

225,000 225,000    

รวม 33 11 - -          
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.301 Big cleaning Day 
ห้องปฏิบัติกำรกลำง
และหน่วยปฏบิัติกำร
วิจัย (Unit cell)      
คณะเภสัชศำสตร์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ 
 

    กำรด ำเนินงำน 
มีกำรท ำควำมสะอำดครั้งที่ 1 
และประเมินครั้งที่ 1 แล้ว 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
21-25 มค 56 
ประเมินต้นเดือน 
กพ 56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ห้องปฎิบัติกำรกลำงและห้องปฎิบัตกิำรวิจัยมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

5,000     

ภ.302 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภยั
ในคณะเภสัชศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยบัณฑิตศึกษำ 

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  
1.ห้องปฏิบัติกำรเข้ำรว่มกำร
ประเมินไม่น้อยกวำ่ 50% (อยู่
ระหว่ำงกำรประชุมวำงแผนงำน) 
2. มีกำรอบรมด้ำนควำม
ปลอดภัยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
(เดือนสค.56) 
3. มีกำรบ ำบัดของเสียอันตรำย
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง (มีกำรบ ำบัด
แล้ว 2 คร้ัง) 
4. มีกำรประชุมเพื่อจัดกำร
ควำมรู้อยำ่งน้อยปีละ 6 ครั้ง(มี
กำรประชุมแลว้ 2 คร้ัง) 
5. มีกำรศึกษำดูงำนอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง (แผน ระหว่ำงปิด
เทอม) 
6. มีห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 5 ส อย่ำงน้อย 5 
ห้อง จำก 18 ห้อง (อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน) 
 

ระยะเวลำ 
ตลอด
ปีงบประมำณ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
มี ก ำ ร เ บิ ก
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บ ำบั ดของ เสี ย
แล้ ว จ ำนวน  2 
ครั้ง (จ ำตัวเลข
ไม่ได ้
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 50% 
2. มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกำรบ ำบัดของเสียอันตรำยอยำ่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีกำรประชุมเพื่อจัดกำรควำมรู้อยำ่งน้อยปีละ 6 ครั้ง 
5. มีกำรศึกษำดูงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมโครงกำร 5 ส อย่ำงน้อย 5 

ห้อง จำก 18 หอ้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติกำรมีควำมปลอดภัย (ผ่ำนกำรประเมิน) 
2. ผู้เข้ำอบรมฯ ทดสอบผ่ำน 100 % 
3. ของเสียทำงชีวภำพ ไม่มีตกค้ำง 
4. นักวิทยำศำสตร์เข้ำร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้มี

ควำมพึงพอใจ ระดับด ี
5. มีกำรน ำผลจำกกำรศึกษำดูงำนอย่ำงน้อย 1 อย่ำงมำ

ประยุกต์ใช้ในงำนห้องปฏิบัติกำร 
6. มีห้องปฏิบัติกำรได้รับรำงวัลอย่ำงน้อย 2 ห้อง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เวลา มีกำรตรวจประเมินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน 

47,600     

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.303 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยปฏิบัติกำรวิจยั 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยบัณฑิตศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
1.ประชำสัมพันธ์
กำรรับกำร
สนับสนุนฯ 
2.รวบรวมข้อเสนอ
ขอรับกำร
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนจำก
หน่วยปฏิบัติกำร
วิจัย 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

งบประมำณ 
- 
 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติกำรวิจัยได้รับ
กำรสนับสนุนฯ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรสนบัสนุนพันธ
กิจกำรวิจยัอยู่ในระดับมำกกว่ำ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

340,000     

ภ.304 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรวิจยั เร่ือง พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ในกำรเขียนโครงร่ำงวิจัย 
 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 
 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
วำงแผนและแนว
ทำงกำรด ำเนิน
โครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ. 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมดูงำนมีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000     

ภ.305 โครงกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยของอำจำรย์           
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
วำงแผนและแนว
ทำงกำรด ำเนิน
โครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีจ ำนวนนกัวิจยัเพื่อขอรับกำรสนับสนุนไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึง
พอใจมำกกวำ่ 
เวลา  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน   
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

230,000     



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ที่ได้รับ 

ภ.306 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจยั 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   การด าเนินงาน 
1.ด ำเนินกำรเสร็จ
ไปแล้ว 1 คร้ัง 
(อยู่ในติดตำม
แผนคร้ังที่ 1) 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึง
พอใจมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

21,400 1,773    

ภ.307 โครงงำนวิจัยส ำหรับนิสิต 
ปริญญำตรี 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
งบประมำณ 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผลงำนวจิัยจำกโครงกำรวิจยัของนิสิต 

อำจำรย ์
2. จ ำนวนรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ ำนวน

โครงงำนทั้งหมด 
3. มีโครงงำนที่สำมำรถส่งเข้ำประกวด/แขง่ขันกับ

หน่วยงำนภำยนอกได้ ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัยกระบวน 

กำรวิจยั และกำรน ำเสนอผลงำนวิจยั ตำม
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ 

2. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย 
กระบวนกำรวจิัย และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 

3. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ใน
ระดับดี 

เวลา   
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

351,000 12,300    

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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.308 โครงกำรแสดงผลงำนวิชำกำร
และวิจยั คณะเภสัชศำสตร์ใน
กำรประชุมวิชำกำร “นเรศวร
วิจัย” ครั้งที่ 9 ของ
มหำวิทยำลัยนเรศวร   
ประจ ำป ี2556 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัย
บัณฑิตศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
1.ตอบรับ
มหำวิทยำลัยในกำร
จัดบูธแสดงผลงำน
ทำงวิชำกำรและ
วิจัยของคณะเภสัช-
ศำสตร์ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ชมนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำง
วิชำกำรและงำนวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดี (มำกกวำ่ 
3.5 จำก 5) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
4. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัยกระบวน กำร

วิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย ตำมวตัถุประสงค์
ของรำยวิชำ 

5. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย 
กระบวนกำรวจิัย และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 

6. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ในระดับดี 
เวลา   
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ

15,000     

ภ.309 โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัตกิำรวจิัยทำงคลินิกที่
ดี (GCP) 

สถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง 
ขออนุมัติจัด
โครงกำรด ำเนินงำน
เพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติกำรวิจยัทำง
คลินิกที่ดี  
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ได้ด ำเนินกำร
วำงแผนจัด
โครงกำรระหว่ำง
วันที่ 1-2 พ.ค.
56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ใช้งบประมำณ
จำกแหล่งเงิน
ภำยนอก (ศูนย์
ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร์ จ ำนวน 
100,000 บำท 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3 คน 
2. คู่มือควำมรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับกำรปฏิบัตกิำรวิจยัทำง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 1 เล่ม 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกบักำรปฏิบัติกำรวิจยัทำงคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice: GCP) จำกกำรประเมินไม่ต่ ำ
กว่ำ 3. 5 คะแนน จำก 5 คะแนน  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

73,000 100,000    

รวม 9 - - -          



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.401 โครงกำรประชุมวิชำกำร 
Pharmacokinetic-
Pharmacodynamic 
Data Analysis : a 
Hands-on Course 
using ADAPT 5 

ดร. ภัควดี  เสริมสรรพสุข  
 

 
 

  กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้น มีผู้เข้ำร่วม
ประชุม 19 คน 
มีชำวต่ำงชำติ
เข้ำร่วม 7 คน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ต้องรับจองที่พัก
ให้กับผู้เข้ำร่วม
ประชุมต่ำงชำติ 
เนื่องจำกโรงแรม
ที่จัดกำรประชุม
ไม่มีเวบไซต์
ภำษำอังกฤษ 

ระยะเวลำ 
มีกำร
ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลำกำร
ประชุมจำก 3 
วันเป็น 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ระยะเวลำกำร
ประชุมค่อนข้ำง
สั้น เนื้อหำกำร
ประชุมค่อนข้ำง
แน่น  

งบประมำณ 
-มีกำรขอปรับ
โครงกำรโดยขอลด
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษำ
จำกทุกสถำบันและ
บุคคลำกรใน
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
เป็น คนละ 800 บำท 
-ได้รับเงินสนันสนุ
นจำก  sponsor 
15000 บำท 
ปัญหำอุปสรรค 
       - 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมประชุมและฟังกำรบรรยำย อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำร่วมประชุม 95 %ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมประชุมและฟังกำรบรรยำย มคีวำมพึง
พอใจ อย่ำงน้อย 3.5  (จำกเต็ม 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมและฟังกำรบรรยำย มคีวำมพึง
พอใจ 4. 01±0 .78 
เวลา   
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน   
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอสรุปจำกกำรเงิน 

- 
(รอกำรเงิน
สรุปยอด
สุดท้ำย) 

- 
(รอกำรเงิน
สรุปยอด
สุดท้ำย) 

 
 

  

ภ.402 กำรฝึกอบรมระยะสั้นกำร
บริบำลเภสัชกรรมผู้ป่วย
วิกฤต 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ    
 

 กำรด ำเนินงำน 
ขออนุมัติ
โครงกำรแล้ว  
อยู่ระหว่ำง    
ขออนุมัติให้
วิทยำลยัเภสัช
บ ำบัดรับรอง
หลักสูตรระยะ
สั้นโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
ขอเลื่อนโครงกำร 
จำกปีงบประมำณ    

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนเภสัชกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและรับเป็น
เภสัชกรพี่เล้ียงในกำรฝึกปฏิบัติงำนนิสิต ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที่ได้รับของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 

48,000 
(ค่ำลง 

ทะเบียน) 

    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 

        นี้เน่ืองจำกทำงแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงำน (รพ.ม.
นเรศวร) และอำจำรย์
แหล่ง 
ฝึกยังไม่พร้อมที่จะ 
รับฝึก เภสัชกรตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนที่
ร่ำงไว้ โดยจะขอ 
น ำเสนอโครงกำรดัง 
กล่ำวเข้ำแผนปฏบิัติ 
งำนอีกครั้งใน
ปีงบประมำณ 57 

       

ภ.403 โครงกำรประชำสัมพันธ ์สถำน
วิจัยเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ  คณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ได้ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธอ์ยู่เป็น
ระยะ เมื่อครั้งล่ำสุด
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 56 
งำนแถลงข่ำวคณะ
เภสัชศำสตร ์
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรจัด
นิทรรศกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกบัเครื่องส ำอำง
ที่โรงแรมท๊อปแลนด์ 
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 
56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนคนที่เข้ำชมนิทรรศกำรไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
2. พัฒนำเว็บไซต์ส ำเร็จตำมแผน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรชม
นิทรรศกำร/กำรใช้บริกำรเว็บไซต์ไม่น้อย
กว่ำ 3. 5 จำก 5  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
 

42,000 -    



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.404 กำรจัดประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำร
ด้ำนเครื่องส ำอำง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ   

   
 

 กำรด ำเนินงำน 
คำดว่ำจะจัด
ประชุมสัมมนำเชิง
วิชำกำรเด้ำน
เครื่องส ำอำงกำร
ภำยในเดือน 
สิงหำคม 2556 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
สิงหำคม 2556 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์ บุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
นิสิตนักศึกษำ และผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุม
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 3. 5 จำก 5  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

137,700 
 

-    

ภ.405 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัช
วิทยำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 

รศ.ดร. รัตติมำ จีนำพงษำ   
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์ บุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
นิสิตนักศึกษำ และผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุม
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้(ไม่ต่ ำกวำ่ 160 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 178 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
-ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมฯ โดยเฉลีย่เท่ำกับ 4.11 จำก 5 
 

325,000 -    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 

          ปัญหาอุปสรรค  
-ห้องประชุมค่อนข้ำงคับแคบ 
-มีปัญหำเร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมวันเวลำที่ก ำหนด 20-
22 มีนำคม 2556 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจำ่ยสูงกวำ่ประมำณกำรที่คำดไว้ใน
โครงกำร แต่ไม่เกินรำยได้ที่ได้รับ 

     

ภ.406 กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริม
สมรรถนะกำรท ำงำนเจ้ำพนักงำน
เภสัชกรรมและเจ้ำหนำ้ที่
สำธำรณสุข 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม    

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรจะ
จัดกำรประชุม
วิชำกำรฯ ครั้งที่ 
3 กรุงเทพ วันที่ 
8-10 พ.ค.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

432,000 444,908    

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 เรียนรู้คุณค่ำสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์    
 

   กำรด ำเนินงำน 
สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
แผนที่ตั้งไว้ 
จ ำนวนกิจกรรม
บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 4 
กิจกรรม 
ได้แก่ 1 กำร
บรรยำยให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์
สมุนไพร 2 กำร
จัดนิทรรศกำร
แสดงสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติและ
เอกสำรเผยแพร่  
3 กำรให้บริกำร
ข้อมูลสมุนไพร 4 
กำรสำธิตกำรใช้
สมุนไพร และ
กำรดูแลสุขภำพ
ด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย  
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำร
เป็นไปตำม
แผนกำรที่
ก ำหนด 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละผู้เข้ำรับบริกำรที่มีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรรับ
บริกำร   80  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 200 คน  
ประกอบดว้ย 
นิสิต               จ ำนวน   50  คน 
อำจำรย์/บุคลำกร  จ ำนวน   10  คน 
อื่น ๆ               จ ำนวน   140 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร /หน่วยงำน/
องค์กรที่รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชพีต่อประโยชน์

จำกกำรบริกำร 80  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

20,000 ยังไม่เสร็จ
สิ้น

โครงกำร 

   

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 ที่ได้รับ 

ภ.408 กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมของคณะเภสัช
ศำสตร์มหำวิทยำลัย
นเรศวร  
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำร 
ประชำสัมพันธ์
กำรประชุม
อบรมวิชำกำร
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2557  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

40,000 8,000    

รวม 4 2 2           
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 กำรท ำบันทกึข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
 

จิตตรพีร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
1. หลักสูตรเภสัชศำ
สตรบัณฑิต 
สำขำวิชำบริบำล
เภสัชกรรม อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบมีภำระ
งำนมำก 
2. หลักสูตร
วิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง ไม่มี
กำรท ำ MOU 
เนื่องจำกไม่ได้อยู่ใน
ข้อก ำหนดของสภำ
เภสัชกรรม 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลำ 
ยังไม่ระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำร
เบิกจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. กำรลงนำมบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืทำง

วิชำกำรกับแหล่งฝึก ไม่น้อยกวำ่ 20 ปฏบิัติกำร 
2. แหล่งฝึกที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือ

ทำงวิชำกำรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรฝึกงำนนิสิต
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
อำจำรย์แหล่งฝึกให้ควำมส ำคัญในกำรพฒันำ
ศักยภำพทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับกำรพฒันำวิชำชีพ 
และสำมำรถพัฒนำกำรเป็นแหล่งฝึกที่มศัีกยภำพ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนิสิตฝกึปฏบิัติงำนได้ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะ เวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

60,000     

รวม 1 - - -          
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2556  คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

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 โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ืองกำรใช้ผง
สีมุกและสำรกรองแสงยวูี
ในกำรเตรียมเครื่องส ำอำง 

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2. รำยงำนสรุปประเมินผลด ำโครงกำรจ ำนวน 2 เล่ม 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร 44 คน จำก 49 คน     
คิดเป็นร้อยละ 89.8  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.5 
(จำกระดับคะแนนควำมพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 1 ถึงมำก
ที่สุด 5)  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวม 4.66  
เวลา 
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ได้รับกำรอนุม้ติโครงกำร 
ต้นทุน 
งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรแป็นไปตำม
งบประมำณที่ได้รับกำรอนุม้ติโครงกำร 

4,200 1,045    

ภน.02-56 โครงกำรสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เชิงวิชำชีพโดยผู้เชี่ยวชำญ 

ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัต ิ     กำรด ำเนินงำน 
มี 4 รำยวิชำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรคือ 
199453 เภสัชบ ำบัด
ประยุกต์ 2 
199552 เภสัช
บ ำบัดประยกุต์ 4 
199553 บทน ำสู่
ปฏิบัติกำรเภสัชฯ
และ199445  กำร
จัดกำร     
คุณภำพในองค์กร

ระยะเวลำ 
เร่ิมเชิญวิทยำกร 
ตั้งแต่เดือน 7  
พ.ย.  
55 – 24  ก.พ. 
56 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกำร ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนิสิตในประเด็นของ
กำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญที่
มีประสบกำรณ์ตรงในแต่ละรำยวิชำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 
จำกคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
 
 

12,200 
ขอเพิ่ม
วงเงิน 
3,600 

รวมทั้งสิ้น 
15,800 

15,800    



(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 

สุขภำพ 
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรเพิ่มชื่อ
วิทยำกรหลังจำก
ขออนุมัติโครงกำร
แล้ว 
ท ำให้กำรบริหำร
เงินมีควำมคลำด 
เคลื่อน จึงต้องขอ
อนุมัติเพิ่มวงเงิน 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

รวม 1 1 - -          
 


