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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 117 โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัช
ศาสตร ปงบประมาณ 2551 

งานนโยบายและแผน  √        

ภ.  .118  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ   
2552 

     √     

ภ. 143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูหนวยงาน
ตรวจสอบภายในคณะฯ 

นางสาวรุงนภา  กี่อยางรุงเรือง  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 100 
2. คูมืออยูระหวางดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค 
ในการเขาอบรมกับกรมบัญชีกลางกําหนดการฝกอบรมไมแนนอนและ
ผูเขารวมประชุมสนจํานวนมาก ในการสมัครจึงไมไดรับการพิจารณา
เพราะมีการกําหนดคุณสมบัติไวสูง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
เจาหนาที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการฝกอบรมและดูงานนํามา
ประยุกตใชสําหรับการทํางาน 

   

ภ. 146 
(ยอย 1) 

ซอมบํารุงอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ และบริเวณโดยรอบอาคารเชิงรุก 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        

ภ. 146 
(ยอย 2) 

โครงการติดตั้งตาขายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคาร 
คณะเภสัชศาสตร 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        

ภ. 146 
(ยอย 3) 

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถง 1, 2 และ 3 ของอาคาร 1       
เพื่อเปนพื้นที่สวัสดิการนิสิตและบุคลากร 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช  √        

ภ. 146 
(ยอย 4) 

โครงการสวมสะอาด ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช     √     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 146 
(ยอย 5) 

จัดทําภาพถายติดอาคารในคณะเภสัชศาสตร ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช     √     

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

สายสนับสนุน 
รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        

ภ. 149 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษานอกนอกเวลาราชการ 

นางสาวพัชรี  รอดมณี  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุน 2 คน  
1. นางสาวจุฑามาศ  คัมภีรพงษ 
2. นางสุธีนันท  บุญสงแท 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
นางสาวจุฑามาศ  คัมภีรพงษ 
เทอม 2/2550ได 4.00 GPA 3.70 
นางสุธีนันท  บุญสงแท 
เทอม 2/2550 ได 3.75  GPA 3.87 

   

ภ.  150  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวย
ธุรการ 

นางกมลณิชา  ฉิมแยม  √        

ภ.  .151  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
ภ. 157 โครงการชื่มชมคนดี และหนวยงานดีเดน รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
ภ. 176 พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อของโครงการงาน

การเงินคณะเภสัชศาสตร 
นายปริญญา  ทองคํา  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 177 จัดทําคูมือการใชบริการงานการเงิน  
คณะเภสัชศาสตร 

นายปริญญา  ทองคํา √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. การนําไปใชงานของคูมือการใชบริการ 
2. ความถูกตองของคูมือ 
3. ความรวดเร็วและความถูกตองของผูใชบริการที่ไดศึกษาจากคูมือ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. ผูใชบริการสามารถนําไปใชไดจริง 
2. คูมือมีความถูกตองครบถวน 
ผูรับบริการมีการศึกษาจากคูมือแตยังไมถูกตองนัก ยังตองมีการสอบถามและแกไข 
ปญหาอุปสรรค 
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของระเบียบใหม 

√   

ภ.  .179  สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
บุคลากรเขารวมโครงการรอยละ 80 
ปญหาอุปสรรค  
บุคลากรสวนใหญจะติดภาระงานไมสามารถเขารวมโครงการฯ ได 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีศักยภาพในการทํางาน  
2. บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีความสามัคคี มีขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
-  บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ มีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น 
-  บุคลากรฯ มีความสามัคคีมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้น 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  1 
เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 180 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที ่
10 (พ.ศ..2551 – 2554) 

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

สอดคลองตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว 
2. มีดัชนีชี้วัดของโครงการงานในภารกิจตาง ๆ ที่

ชัดเจน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
มีแผนปฏิบัติการประจําป 2551 คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม 2 11  -  - 1     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

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

สถานะโครงการ 
การดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 102 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(รายวิชาการจัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล) 

ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ  √        

ภ. 104 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2551 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี  √        

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

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนป
การศึกษา  2551 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี  √        

ภ. 107 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัช-   
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี   √       

ภ. 109 โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  ประจําป 
2551 

ดร.อรนันท  เกิดพินธ  √        

ภ.1  11  โครงการฝกปฏิบัตกิารกับผูปวยจริง               
(รายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ) 

ดร.ปยะรัตน  นิ่มพิทักษพงศ     √     

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

ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ √     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
จํานวนผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการไม
นอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยผูเกี่ยวของในรายวิชา
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
จัดโครงการวันที่ 2 พ.ย. 2551 
เปนไปตามตัวบงชี้ มีจํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ88 
 

√   



 6 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

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

สถานะโครงการ 
การดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 112 
(ตอ) 

โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบโมดุล
ของการเรียนรู (learning modules) เพื่อ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย 

ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ √     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของเนื้อหาวิชาในรูปแบบ
โมดุลของการเรียนรู และสามารถนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตตอไป 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนจาก
การจัดโครงการสัมมนา 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ผลการดําเนินการเปนไปตามตัวบงชี้ 

√   

ภ. 116 โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษา 

งานนโยบายและแผน  √        

ภ. 129 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือวิทยากรจากตางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ
เดือนละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ย 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดการแลกเปลีย่น

ความรูและวิชาการใหม ๆ   
2. อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกทักษะการฟง การ

วิเคราะหและการวจิารณงานวิชาการอยางสรางสรรค 
3. เกิดการแลกเปลีย่นความรูดานวิชาการ กับนักวิชาการตาง

สถาบัน 
4. ผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาอยูในเกณฑดี 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 130 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความ
เขมแข็งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรและสราง
เสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
มีนิสิตเขาศึกษาตั้งแตรอยละ 60 ของเปาหมายที่ตัง้ไว 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ไดหลักสูตรที่มีความพรอมในการรับนิสิต 
2. ไดแนวทางเพื่อดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสราง

เสริมสุขภาพในหลักสูตรรวมกัน 

√   

ภ. 131 โครงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการ
สรางเสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
จํานวนคณาจารยในสาขาวิชาที่เขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 50 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ไดแนวทางเพื่อดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสราง
เสริมสุขภาพในสาขาวิชา 

√   

ภ. 132 โครงการฝกปฏิบัตกิารนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ 

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

   

ภ. 133 โครงการฝกอบรมและพัฒนางานสอนของ
คณาจารย 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 
ของจํานวนคณาจารยที่ปฏิบัติงานอยู 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น (อาจ
พิจารณาจากแบบประเมินฯ ที่ประเมินโดยนิสิต) 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 134 โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
จํานวนนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 80 ของจํานวน
นิสิตที่ตองสอบ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความพรอมในการสอบฯ 

√   

ภ. 135 โครงของโครงการการการสอบใบประกอบ
วิชาชีพคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การสอบดําเนินไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

√   

ภ. 136 
 

โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 137 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
เภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท  √        

ภ. 139 
 

สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

ภ. 141 
 

โครงการสํารวจแหลงดูงานวิชาเภสัชเวท ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

ภ. 142 โครงการประกวดสรางสรรคบทเพลงเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพโดยไมตองใชยาและการใชยาอยาง
เหมาะสม 

ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง    √  ขอเลื่อนโครงการออกไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2552 และขอเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
โครงการโดยไมรวม ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ 
อยูในผูรับผิดชอบโครงการ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 144 โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ประจําป 2551 

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

2. รายงานการประชมุสัมมนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
อาจารยเขารวมสัมมนารอยละ 92.30 ของคณาจารย
ทั้งหมดในภาควิชาเทตโนโลยเีภสัชกรรม 
ปญหาอุปสรรค 
คณาจารยบางทานติดภารกิจทางการบริหาร ณ  
ตางจังหวัด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารยในภาควชิาทราบปญหาในการจัดการเรียน
การสอนในปที่ผานมา และรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหารวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาตาง ๆ ของภาควิชา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
คณาจารยรับทราบ และแลกเปลี่ยน กําหนดแผนแกไข
ปญหา 
ปญหาอุปสรรค 
รายวิชาที่รับผิดของภาควิชามีมาก 
 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตบัณฑิตที่มีคัณสมบัติตามปณิธาน   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 145 โครงการเยีย่มชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง ผศ.ดร.อัษฎางค  พลนอก √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 80 
2. มีอาจารยเขารวมโครงการอยางนอย 3 ทาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
- นิสิตเขารวมโครงการรอยละ 100 
- อาจารยเขารวม 3 ทาน 
ปญหาอุปสรรค   
ตองเดินทางไปตางจังหวัด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ประเมินจากแบบสอบถาม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
- นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 
- สวนใหญอยากใหมีการดําเนินโครงการฯ อีก 
ปญหาอุปสรรค  
คาใชจายสูง  ตองมีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน 

√   

รวม 9 10 1 1 2     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ .101 โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ 
ประจําป  2551  

คณะเภสัชศาสตร    √ -       

ภ. 103 โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง 

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการสํารวจแหลงฝกงาน จํานวน 8 แหลง 

√   

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

ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา  √        

ภ. 160 โครงการฝกปฏิบัตงิานของนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน  √    ผลการดําเนินงานตามตวับงชีเ้ชิงปริมาณ 
นิสิตถูกประเมนิในเดือนมิถนุายน 2551 

   

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

เภสัชกรรม 
นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        

ภ. 163 การอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการฝก
ปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขใน
ชุมชน 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนอาจารยแหลงฝกที่เขารวมสัมมนา ไมนอยกวา

รอยละ 70 ของจํานวนแหลงฝก 
2. จํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม

ประสบการณสาธารณสุขในชุมชน เขารับการ อบรม
เต็มจํานวน 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 163 
(ตอ) 

การอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติการ
เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. รายงานการจัดโครงการ 
2. แบบประเมินโครงการในแตละกิจกรรมจากผูเขารวมโครงการ 
นิสิตสามารถคนหาปญหาสาธารณสขุและการวางแผนการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขที่พบจากฝกปฏิบัติงาน 
(อางอิงจากรายงานการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน) 

√   

ภ. 164 การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพในรานยา 

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
1. แบบบันทึกกิจกรรมการสังเกตการณและฝกปฏิบัติงาน 
2. สรุปการประเมินผลโครงการจากอาจารยแหลงฝก และนิสิต 
3. รายงานการนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตการณและฝก

ปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบแตละแหง 
4. นิสิตสรุปแนวทางการเตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติงาน

ในรานยา 

√  รายละเอียด
ตามรายงาน
การจัด

โครงการฯ 

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

แหลงฝกและนิสิตปที่ 6 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดในรายงานที่แนบ 
ปญหาอุปสรรค 
ระยะเวลาการสังเกตการณสั้นไปบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 
 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ ..166 ฝกปฏิบัติการเสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
นิสิตจํานวน 80 คนไดฝกงานในสถานบริการสาธารณสุข
ระดับตนในจํานวนที่เหมาะสม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
รายงานการฝกปฏบิัติงาน และการนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

√   

ภ. 167 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(หลักสูตรตอยอด) 

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. รายงานการฝกปฏบิัติงาน 
2. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
ครบถวน  แตทั้งนี้นิสิตจะสงรายงานประมาณเดือน
มีนาคม 2551 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
อยูในระดับดีถึงดีมาก 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
เปนไปตามตัวบงชี้ 
 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 168 พัฒนาระบบและเครือขายการฝกปฏิบัติการ
บริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานการประชมุ 
2. แผนสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติการ

บริบาลเภสัชกรรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดในรายงาน 

√   

ภ. 169 โครงการฝกปฏิบัตกิารเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล  √        
ภ. 170 การจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  

ภาคีเครือขายคณะเภสัชศาสตร จํานวน 12 สถาบัน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
รายละเอียดตามเอกสารรายงานโครงการฯ 

√   

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

นางสาวจิตตียพร  ตันติกูล √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 48 คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจงานประชุมในระดับดีถึงดีมาก 
2. อาจารยแหลงฝกตอบรับการเปนแหลงฝกสําหรับนิสิต เภสัช

ศาสตรชั้นปที่ 6 อยางตอเนื่อง 

√   

ภ. 172 ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมผูปวย
นอก” ครั้งที่ 6 

ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญานเมธา √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 48 คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจงานประชุมในระดับดีถึงดีมาก 
2. อาจารยแหลงฝกตอบรับการเปนแหลงฝกสําหรับนิสิต          

เภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 อยางตอเนื่อง 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 173 
 

โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท ณ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม  
จ.เชียงใหม 

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

- จํานวนนิสิตเขารวมโครงการจํานวน 125 คน 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ. 174 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย
สาธารณสุข 

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

√ 
 
 
 

  

ภ. 175 โครงการใหความรูเรื่องบริการสุขภาพแบบองครวม
และการแพทยทางเลือก 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล     √     

รวม 12 6 - - 1     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 
ยุทธศาสตรที่  3 
เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชีพบนความรวมมือและสนับสนุนจากพหุพาคี   (แผนงานบริการสังคม) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 301 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครบรอบ 15 ป 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 

รวม 1 - - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6 (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 201 ขอมูล นักวิจัยและผูชวยวิจัย และครุภัณฑ
วิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 202 การจัดเก็บการคัดแยกและการกําจัดขยะจาก
หองปฏิบัติการ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    (ดําเนินการ 50%)    

ภ. 203 สนับสนุนการตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    ผลการดําเนินงาน 
อาจารยที่ขอรับการสนับสนุนไปแลว 
1. อ.ศุภชัย  อินสุข  จํานวน 40,000 บาท 
2. รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน จํานวน 40,000 บาท 
3. ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ จํานวน 40,000 บาท 
4. ดร.อรนันท  เกิดพินธ  จํานวน 40,000 บาท 
5. ผศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ จํานวน 40,000 บาท 
เงินเหลือประมาณ 80,000 บาท  

   

ภ. 204 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
นิสิตทุกคนสามารถดําเนินโครงงานวิจัยได 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
- ไดรายงานวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 52 เรื่อง 
- นิสิตทุกคนสามารถผานเกณฑการดําเนินิโครงการวิจัย
ไดทุกคน ทั้งการนําเสนอแบบ Orl และ Poster 

ปญหาอุปสรรค 
โครงงานวิจัย ทางหองปฏิบัติการ มีอุปกรณ และครุภัณฑ
วิทยาศาสตรไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 204 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม √     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
โครงงานวิจัยของนิสิตสามารถเผยแพร ประกวด แขงขัน 
ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวทิยาลัย 
ผลการดําเนินงานตามตัวยงชี้เชิงคุณภาพ 
โครงงานวิจัยของนิสิตไดรับรางวัลการประกวด นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 5 รางวัล ซึ่งจัดวาไดจํานวนมาก 

√   

ภ. 205 ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิต
ระดับระดับปริญญาตรี 
 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 206 ทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธของนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
จํานวนรางวัลที่นิสิตไดรับคิดเปน 80% ของจํานวนรางวัล
ทั้งหมด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มอบรางวันจํานวน 8 รางวัล แกนิสิตที่ชนะการประกวดการ
นําเสนอโครงงานฯ ทั้ง 2 สาขา คือสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
และเภสัชเคมีและเภสัชเวทและเภสัชวิทยา / สาขา        
บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนรางวัลทั้งหมด 

√   
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 207 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตเภสัชศาสตร
ปที่ 5 กอนการทําวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร 

นางจิรภรณ  สิงหกวาง √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไมมี หรือลดอุบัติการณอันตรายที่เกิดขึ้นตอนิสิตที่ผาน
การอบรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีการรายงานอุบัติการณณอันตรายทีเ่กิดขึ้นกับนิสิตชั้นป
ที่ 5 ที่ผานการอบรมในระหวางทําปกิบัติการมายังฝาย
วิจัยนอยลง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย และตระหนักถึง
ความปลอดภัยขณะทําการทดลอง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
นิสิตชั้นปที่ 5 ตระหนักถึงความปลอดภัยขณะทําการ
ทดลอง 

√   

ภ. 208 จางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม    √  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศจํานวน 1 คน จางโดยใช
เงินงบประมาณแผนดิน  จึงขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก
โครงการในแผนฯ ใชเงินรายไดคณะฯ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  4 
การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 209 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัย
กับสถาบันตางๆ 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
สัญญาความรวมมือระหวางสถาบันอยางนอย 1 สัญญา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1.  สัญญา IGS/UNIDO   (จุฬาฯ / ม.นเรศวร) 
2.  คณะเภสัชศาสตร /วิทยการแพทย/กรมวิทยฯ 

   

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

คณะเภสัชศาสตร 
ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

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

ศาสตรในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 
ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

ภ. 215 สนับสนุนครุภัณฑงานวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร 

ดร.ณัถวุฒิ  แซลิ้ม  √        

รวม 3 10 - 1 -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 108 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2551 

ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี  √        

ภ. 119 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √    ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาประจําภาค
การศึกษาที่ 2 พ.ศ. 2550 

   

ภ. 120 โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        
ภ. 121 โครงการการเตรียมความพรอม การแนะแนววิชาชีพ

และการศึกษาตอ 
ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  

1. มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ 
และการศึกษาตอดานเภสัชศาสตรผานโฮมเพจและบอรด
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

2. มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
แนะแนวดานตาง ๆ 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือศึกษาตอ รวมกันมากกวา
รอยละ 80 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีการดําเนินการตามตัวบงขี้ขอ 1 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตรับทราบขอมูลขาวสารดานการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ ดานเภสัชศาสตรอยางสม่ําเสมอ 
2. นิสิตไดรับคําปรึกษาดานการประกอบอาชีพและการศึกษา

ตอดานเภสัชศาสตรอยางถูกตองและเหมาะสม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ไดผลตามตัวบงขี้ขอ 1 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 122 โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอการจัด
กิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท √      
ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
1. มีนิสิตเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

คณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชมรม
คณะเภสัชศาสตร 

2. มีแผนงานและรางโครงการตาง ๆ ในงานกิจการนิสิต ของ
คณะเภสัชศาสตร ตลอดปการศึกษา 2551 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
ไดผลบรรลุตามตัวบงชี้ทั้งสอง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสร

นิสิต และคณะกรรมการบริหารของชมรม 
2. นิสิตสามารถบริหารโครงการที่ไดรับมอบหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
มีผลบรรลุตามตัวบงชี้ทั้งสอง มีการแบงงานกันรับผิดชอบใน
โครงการตาง ๆ  

√   

ภ. 123 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร 

ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        

ภ. 124 โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 125 โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต 

ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        

ภ. 126 
 
 

โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        

ภ. 127 โครงการเกียรติบัตรและทุนการศึกษานิสิตที่ทําคุณงาม
ความดี 

ดร.ศราวุฒิ  อูพุฒฺนันท  √        

ภ. 128 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
คณะเภสัชศาสตร 

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

ประธานหลักสูตรเทานั้น 
- ครั้งที่ 2 (ภาคเรียน 1/51) อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  5 
กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร  (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

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

นักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบัน 
2. นิสิตนักศึกษาตางตระหนักถึงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพที่แข็งแรง เปนการหางไกล ยาเสพติดและทํา
ใหสมรถถภาพในการเรียนดีขึ้น 

3. นิสิตนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬาในการแขงขัน โดยไม
หวังมุงเนนที่ผลแพชนะ 

4. เกิดการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมและประสบการณ
แนวคิดใหม ๆ จากเพื่อนตางสถาบัน 

5. นิสิตนักสึกษาที่เขารวมโครงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
และมีความกลาแสดงออก 

6. นิสิตนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
เปนไปตามตัวบงชี้ 

√   

ภ. 181 โครงการคอสเมติกสัมพันธ ครั้งที่ 2 นายจักรินทร  ศรีวิไล 
นางสาวลภัสรดา  ธนการรัณย 

 √        

รวม 2 11 - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  6 
การจัดการความรู สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  (แผนงานบริหารจดัการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 113 โครงการประกันคณุภาพภายในของหนวยงานยอย  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร                  
ปการศึกษา  2551 

งานนโยบายและแผน  √        

ภ. 114 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร รอบการ
ประเมินปการศึกษา  2551 

งานนโยบายและแผน     √     

ภ.  .115  โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา  2551 

งานนโยบายและแผน  √        

ภ  .152  พัฒนาระบบการสืบคนรายชื่อหนังสือของหองอาน
หนังสือคณะเภสัชศาสตร 

นางสาวบุศรา  โมลา  √        

ภ. 153 
 

พัฒนาเว็บไซดของหองอานหนังสือคณะเภสัชศาสตร นางสาวบุศรา  โมลา  √        

ภ. 154 ปฏิบัติการสอนวิธีใชหองอานหนังสือและการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 

นางสาวบุศรา  โมลา  √        

ภ. 155 
 

ปรับปรุงเครื่องแมขายคณะเภสัชศาสตร นางสาวปภัสชญา  ศรีพยัฆ  √        
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  6 
การจัดการความรู สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  (แผนงานบริหารจดัการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 156 พัฒนาเว็บไซดคณะเภสัชศาสตร นางสาวปภัสชญา  ศรีพยัฆ √     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
หนวยระบบงานคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร มีเว็ป
ไซดเพื่อใชในการเผยแพร/ประชาสัมพันธและเปน
ชองทางในการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอก 
โดยวัดจากจํานวนผูเขาเว็ปไซดในแตละเดือน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีจํานวนการใชงาน 278คน/วัน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผูเขาใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารสารสนเทศ
และความเคลื่อนไหวตาง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
โดยผานเครือขาย Internet ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ถูกตองโดยวัดจากแบบประเมินการเขาใชงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีผูเขาใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ภายใน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

√   

ภ. 159 โครงการการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ  √        
รวม 1 7 - - 1     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 
ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานบริหารจัดการ) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 138 พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพร และสวนสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

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

นิสิตและบุคลากรสงภาพเขารวมประกวดไมนอยกวา 30 ภาพ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
มีนิสิตและบุคลากรสงผลงานเขารวมประมาณ 45 ภาพ  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ภาพ unseen Pharmacy 
2. นิสิตและบุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการจัดองคประกอบ

ตามหลักการถายภาพ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ภาพที่สงสวนใหญไดตามแนวคิดของการประกวดและอยูในระดบ
มาตรฐาน 

√   

รวม 1 3 - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานวิจัย) 

(5) (6) (4) 
สถานะโครงการ 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว บรรลุ ไมบรรล ุ  

ภ. 214 ดําเนินงานศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ รศ.ดร.พัฒนา  ศรีพลากิจ  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนโครงการชีวสมมูลที่ดําเนินการทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 
เรื่องตอป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
6 เรื่อง (มกราคม – มีนาคม 2551) 
ปญหาอุปสรรค 
งบประมาณในการดําเนินงานของศูนยมีจํากัด 

   

รวม - 1 - - -     
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2 (มกราคม –  มีนาคม 2551) 

ยุทธศาสตรที่  7 
เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร   (แผนงานบริการสังคม) 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) (6) (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ยังไมถึง
กําหนด 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPI) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (KPI) 

(7) 
หมายเหตุ 

ภ. 302 โครงการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล  √        

ภ. 303 บํารุงรักษาสวนสมุนไพรหลังสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน 

อ.อรรถการ  นาคํา  √    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
1. สวนสมุนไพรใหอยูในสภาพพรอมใหบริการความรูแก

ผูสนใจตลอดเวลา 
2. มีจํานวนผูรับบริการของสวนสมุนไพรมากขึ้น (เก็บ

แบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาเยี่ยมชมสมุดลงนาม
เขาเยี่ยมชมจากผูเขาเยี่ยมชม/หนวยงาน) 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
1. อยูระหวางดําเนินการเก็บแบบสอบถาม 
2. คนเขาชมสวนสมุนไพรนอย 

   

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

อ.อรรถการ  นาคํา    √  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผูเขาใชบริการ 
2. จํานวนกระทูที่โพสตในหอง Pharmacist’s room 
ปญหาอุปสรรค 
การวางบนเว็บไซดของคณะฯ ยังไมพรอม 

   

ภ. 305 แผนสรางเครือขาย และสรางความเขาใจ ตลอดจน
ดําเนินโครงการคดักรองและสงตอผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

อ.อรรถการ  นาคํา  √        

รวม - 3 - 1 -     

 
 
 
 


