
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 3  (รอบ 9  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 30  มิถุนายน 2556) 

 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 
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จ านวนโครงการตามแผน 22 100 25 48 100 54.55 9 100 10.23 8 100 9.09 1 100 1.14 88 100 

โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำร 12 54.55 13.64 26 54.17 29.55 8 88.89 9.09 4 50 4.55 1 100 1.14 51 57.95 

และเป็นไปตำมแผนด ำเนินงำน                                   

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 9 40.91 10.23 20 41.67 22.73 1 11.11 1.14 2 25 2.27 0 0 0 32 36.36 

โครงกำรที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตำม 1 4.55 1.14 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 1.14 

                                    

โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 0 0 0 1 2.08 1.14 0 0 0 2 25 2.27 0 0 0 3 3.41 

โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำจัดโครงกำร 0 0 0 1 2.08 1.14 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 1.14 

 



กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 
ครั้งที่ 3  (รอบ 9  เดือน 1 ตุลาคม 2555 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 

 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรองค์กรทีเ่น้นคุณภำพและธรรมำภิบำล ท้ังหมด  จ ำนวน  22  โครงกำร 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน จ ำนวน  12    โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น จ ำนวน   9     โครงกำร 
โครงกำรที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตำมแผน จ ำนวน   1     โครงกำร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  22  โครงกำร         งบประมำณรำยได ้          886,900      บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  10  โครงกำร     ใช้ไป           406,210   บำท 
             คงเหลือ           440,190      บำท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  10  โครงการ ดังนี้  
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.101 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพผู้บริหำร

สถำบัน ประจ ำปี 2556 
รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  - 20,000 - - - - - 20,000 - 

ภ.102 โครงกำรวันสถำปนำคณะเภสัชศำสตร์และเชิดชู
ผู้ปฏิบัตดิี ประจ ำปี 2556 

รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  - 40,000 - - 33,620 - - 6,380 - 

ภ.103 กำรพัฒนำศักยภำพและกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีส่วนร่วมของบุคคลำกรคณะเภสัชศำสตร ์

รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  - 255,730 - - 171,253 - - 84,477 - 

ภ.104 ผู้บริหำรพบบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร ์ประจ ำปี 
2556 

รองคณบดฝี่ำยบริหำร หัวหน้ำงำนธุรกำร  - 20,000 - - 10,000 - - 10,000 - 

ภ.105 โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำป ี2556 รองคณบดฝี่ำยบริหำร นำงกมลณิชำ  ฉิมแย้ม - 73,000 - - - - - 73,000 - 
ภ.106 โครงกำรวันส ำคัญ และประเพณีตำ่งๆ คณะ

เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

น.ส.อรัญญำ อินทโชติ           
นำยสุรินทร์ นิลพันธ์   

- 30,000 - - 8,032 - - 21,968 - 

ภ.107 โครงกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2557 คณะเภสัชศำสตร ์

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยนโยบำย
และแผน   

- 7,950 - - - - - 7,950 - 

ภ.108 โครงกำรประเมิน/ตรวจสอบกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (ระดับคณะ) คณะเภสัช
ศำสตร์ รอบกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2555 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยประกัน
คุณภำพ   

- 42,320 - - 48,240 - - (5,920) - 

ภ.109 โครงกำรประเมินคุณภำพระดับหน่วยงำนย่อย          
คณะเภสัชศำสตร์ รอบกำรประเมนิปีกำรศึกษำ 
2555 
 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ 

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยประกัน
คุณภำพ 

- 39,400 - - 29,500 - - 9,900 - 



 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.110 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ และหน่วยงำน
ย่อย คณะเภสัชศำสตร ์ 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยประกัน
คุณภำพ   

- 7,500 - - - - - 7,500 - 

ภ.111 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง  คณะเภสัชศำสตร ์ 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

นำยปวีณ เทพอุโมงค ์  - 17,600 - - - - - 17,600 - 

ภ.112 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน
โดยใช้ระบบ 5 ส. 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร - 5,000 - - - - - 5,000 - 

ภ.113 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
เครือข่ำยบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เพื่อ
เสรมิสร้ำงสุขภำพ       (คบ.สสส.) 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะเภสัชศำสตร ์

- 53,000 - - 25,620 - - 27,380 - 

ภ.114 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะเภสัชศำสตร ์

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์  

น.ส.มหัทธนำ  คลังสมบัต ิ  - 10,000 - - - - - 10,000 - 

ภ.115 โครงกำร KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงำน
และสำนสัมพันธ์บุคลำกรส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

นำยสุรินทร์  นิลำพันธ ์ - 24,000 - - 12,000 - - 12,000 - 

ภ.116 โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรกำร
เรียนรู้แบบออนไลน ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ /      
น.ส.ปภสัชญำ ศรีพยัฆ   

- 4,500 - - - - - 4,500 - 

ภ.117 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูศษิย์เก่ำ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ / 
น.ส.ปภสัชญำ ศรีพยฆั   

- 5,000 - - - - - 5,000 - 

ภ.118 โครงกำรน ำร่องเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสินใจ-ระบบจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
(HRM)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

น.ส.ปภสัชญำ ศรีพยฆั/ 
นำยเอกชัย ค ำหว่ำง   

- 5,000 - - - - - 5,000 - 

ภ.119 โครงกำรจดัท ำเวปไซต์คณะเภสัชศำสตร ์ฉบับ
ภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ / 
น.ส.ปภสัชญำ ศรีพยฆั   

- 30,000 - - 30,000 - - - - 

ภ.120 กำรพัฒนำงำนประชำสมัพันธ์คณะเภสัชศำสตร ์ รองคณบดฝี่ำยบริหำร, ผู้ช่วย
คณบดฝี่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

น.ส.อรัญญำ อินทโชต ิ - 156,400 - - 37,945 - - 118,455 - 

ภ.121 โครงกำรโยคะเพื่อสุขภำพ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ ์ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ ์ - - - - - - - - - 
ภ.122 โครงกำรรู้ตื่น  รู้เบิกบำน ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ ผศ.ดร.อนันต ์ อุ่นอรุณ - - - -- - - - - - 



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ ท้ังหมด       จ ำนวน  48  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน        จ ำนวน  26  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น            จ ำนวน  20   โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร          จ ำนวน   1    โครงกำร 
โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร          จ ำนวน   1    โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  48  โครงกำร       งบประมำณแผ่นดิน/รำยได้ฯ  6,178,802      บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  33  โครงกำร   ใช้ไป    3,955,614.68 บำท 
           คงเหลือ    2,223,187.32 บำท 
 

เบิก-จ่ำย  จ ำนวน  33  โครงกำร ดังนี ้
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.201 โครงกำรกำรให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ  คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลยั
นเรศวร 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ,   
น.ส.จุฑำมำศ คัมภีรพงษ์ 

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

ภ.202 โครงกำรปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2556 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย      

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ, 
น.ส.สรัสวดี ชัยรัตน ์  

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

ภ.203 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ 

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.205 โครงกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมนิสติเพื่อ
กำรสอบใบประกอบวิชำชีพ คณะเภสัชศำสตร ์  

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย      

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ, 
น.ส.ชัชชญำ ชัชชวลิตสกุล  

- 17,560 - - - - - 17,560 - 

ภ.206 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับประเทศ
ส ำหรับนสิิตระดบัปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ 

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

ภ.207 โครงกำรฝึกอบรมบทบำทกำรเป็นอำจำรย ์และ
พัฒนำกำรสอน 
 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ   - 53,700 - - - - - 53,700 - 

ภ.208 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำกำรวจิัยในช้ันเรียน
และนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ   - 20,000 - - - - - 20,000 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.209 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนของภำควิชำ 
หัวหน้ำภำควิชำ 3 ภำควิชำ 
พร้อม คณะกรรมกำร
บริหำรภำควิชำ 3 ภำควิชำ 

เลขำนุกำรภำควิชำ 3 ภำควิชำ - 23,000 - - 3,050 - - 19,950 - 

ภ.210 โครงกำรพัฒนำกำรท ำงำนแบบอำจำรย์
ผู้ปฏิบัติงำน   

อ.อรรัตน ์โลหิตนำว ี  ดร.อัลจนำ เฟื่องจันทร์ และ
เลขำนุกำรภำควิชำเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 6,000 - - 5,945 - - 55 - 

ภ.211 โครงกำรเพิม่พูนทักษะทำงวิชำกำรอำจำรย์
ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ ณ สถำบัน
ภำยในประเทศ  

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียร
ชอบ  

เลขำนุกำรภำควิชำเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 24,000 - - 20,000 - - 4,000 - 

ภ.212 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนพฒันำกำรเรยีน
กำรสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 7,000 - - - - - 7,000 - 

ภ.213 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรเขยีนต ำรำ หนังสือ
หรือบทควำมวิชำกำร เพื่อกำรเผยแพร่และ/หรือ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ   - 116,060 - - - - - 116,060 - 

ภ.214 โครงกำรประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรหลักสูตร รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและ
วิจัย 

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 - 

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

ภ.219 โครงกำร “เภสัช มน. ร่วมใจให้บรบิำลทำงเภสัช
กรรม” 

อร.อัลจนำ เฟ่ืองจันทร ์ เลขำนุกำรภำควิชำ - 15,000 - - 12,400 - - 2,600 - 

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

น.ส.ศศลิดำ ตำยำ และ 
นำงนงนุช  โมรำรำย   

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

ภ.221 โครงกำรบรูณำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงสู่
สังคม 

หัวหน้ำภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

เลขำนุกำรภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม     
 

- 30,000 - - - - - 30,000 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.222 โครงกำรบรูณำกำรควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติ

กำรแพทย์ทำงเลือกและกำรวิจยัทำงผลิตภัณฑ์
ธรรมชำตเิข้ำกับกำรบริกำรวิชำกำรในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล     น.ส.กมลชนก กันแตง      - 10,000 - - 10,000 - - - - 

ภ.223 โครงกำรปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรมชุมชน ปีกำรศึกษำ 2556 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำ 
วิชำเภสัชกรรมชุมชน   

นำยสุรินทร ์นิลำพันธ ์  - 137,120 - - - - - 137,120 - 

ภ.224 โครงกำรกำรศึกษำดูงำนเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำ 
วิชำเภสัชกรรมชุมชน   

นำยสุรินทร ์นิลำพันธ ์  - 16,820 - - - - - 16,820 - 

ภ.225 โครงกำรศึกษำดูงำนเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่ำงประเทศ   นิสติระดับบณัฑิตศกึษำ สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน ปีกำรศึกษำ  2555 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำ 
วิชำเภสัชกรรมชุมชน 

นำยสุรินทร์ นิลำพันธ ์ - 323,000 - - 158,946.08 - - 164053.92 - 

ภ.226 โครงกำรฝึกอบรมควำมรูภ้ำษำอังกฤษ ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำ 
วิชำเภสัชกรรมชุมชน   

นำยสุรินทร ์นิลำพันธ ์  - 58,100 - - 49,800 - - 8,300 - 

ภ.227 โครงกำรปัจฉมินิเทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรมชุมชน ปีกำรศึกษำ 2555 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำ 
วิชำเภสัชกรรมชุมชน  

นำยสุรินทร ์ นิลำพันธ ์  - 190,140 - - 164,230 - - 25,910 - 

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

1975,830 151,350 - 1,743,619 83,111 - 232,211 68,239 - 

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

541,560 5,260 - 516,707 7,370 - 24,853 (2,110) - 

ภ.230 กำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมประสบกำรณ์สำธำรณสุขใน
ชุมชน 
 

จิตตรีพร คล้ำยแท้ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

146,650 630 - 138,360 200 - 8,290 430 - 

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

จิตตรีพร คล้ำยแท้ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 

31,200 23,700 - 32,272 26,430 - - 2,890 - 

   ปรับงบประมำณ          
   รวมเป็น  32,272 29,320        



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.232 เสรมิประสบกำรณ์วิชำชีพเภสัชศำสตร ์ ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 

น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง 
73,160 49,320 - 91,260 15,360 - 13,900 1,960 - 

   ปรับงบประมำณเป็น 105,160 17,320        

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

453,450 193,070 - 75,526 56,571 - 349,564 147,829 - 

   ปรับงบประมำณ 425,090 204,400        
ภ.234 กำรฝึกงำนวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง จิตตรีพร คล้ำยแท้ น.ส.บุญภำ  หลักทรัพย ์ 145,240 2,220 - 117,060 775 - 28,180 1,445 - 

ภ.235 สหกิจศึกษำ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำ
วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 

ผศ.ดร.อัษฎำงค ์พลนอก น.ส.บุญภำ หลักทรัพย ์ 10,400 2120 - 7,600 960 - 2,800 1,160 - 

ภ.236 กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์แหล่งฝึก ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ     
หัวหน้ำภำควิชำเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ

นำงจิตตรีพร คล้ำยแท้ และ 
น.ส.ปัทมำ ทับทิมทอง  

- 200,000 - - - - - 200,000 - 

ภ.237 โครงกำรรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนตำ่งชำติ ส ำหรับ
หลักสตูรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำล
เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ เลขำนุกำรภำควิชำ หรือ 
เลขำนุกำรแหล่งฝึก 

3,000 15,000 - 3,800 12,321 - - 2,679 - 

  ปรับงบประมำณ 3,800 15,000 -       

ภ.238 สหกิจศึกษำตำ่งประเทศ คณะเภสชัศำสตร์ 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร น.ส.บุญภำ หลักทรัพย ์ - - 450,000 - - 225,000 - 225,000 - 

ภ.239 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม   จิตอำสำ 
กิจกรรมคำ่ยอำสำพัฒนำและเรียนรู้ชุมชน 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมจิตอำสำ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

- 25,000 110,000 - 25,000 - - 110,000 - 

ภ.240 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมกฬีำและเชียร ์ รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมจิตอำสำ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

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

ภ.241 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมดนตรีสำกล รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมดนตรีสำกล
สโมสรนสิิตคณะเภสัชศำสตร์  

- 15,000 10,000 - 15,000 - - - 10,000 

ภ.242 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย 

- 80,000 80,000 - - - - 80,000 80,000 

ภ.243 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมถ่ำยภำพ (Photo 
Club) 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมถ่ำยภำพ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

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

ภ.244 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชำกำร และ
ภำษำอังกฤษ 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรมวิชำกำรและ
ภำษำอังกฤษ  

- 30,000 150,000 - - - - 30,000 150,000 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.245 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม Animation and 

Multimedia 
รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

ประธำนชมรม Animation 
and Multimedia สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศำสตร ์

- 10,000  - - - - 10,000  

ภ.246 โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม และประกันคณุภำพ
กำรจัดกิจกรรมนสิิต 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

อุปนำยกฝ่ำยใน สโมสรนิสติ
คณะเภสัชศำสตร ์
 

- 120,000 30,000 - 23,581 - - 96,419 30,000 

ภ.247 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำยสหพันธ์นิสิตนักศึกษำ 
คณะเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

อุปนำยกฝ่ำยนอก สโมสรนสิิต
คณะเภสัชศำสตร ์

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

ภ.248 โครงกำรปัจฉมินิเทศนสิิตคณะเภสัชศำสตร ์ รองคณบดฝี่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม 

หัวหน้ำงำนกิจกำรนิสติและ
ศิษย์เก่ำสมัพันธ์ 

- 225,000 125,000 - 225,000 - - - 125,000 



ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ     ทั้งหมด   จ ำนวน  9  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน     จ ำนวน  8  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น         จ ำนวน  1  โครงกำร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  9  โครงกำร       งบประมำณแผ่นดิน/รำยได ้ 1,020,000       บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  5  โครงกำร   ใช้ไป           492,412.61    บำท 

           คงเหลือ           527,587.39    บำท 
 

เบิก-จ่าย  จ านวน  5  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.301 Big cleaning Day ห้องปฏิบัติกำรกลำงและหน่วย

ปฏิบัติกำรวจิัย (Unit cell) คณะเภสัชศำสตร ์
นำยวรวุฒ ิ เกรียงไกร  
นิสิตหลักสตูรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชศำสตร ์

นำงวิภำดำ  บุญส่งแท้    - 5,000 - - - - - 5,000 - 

ภ.302 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบตัิกำรปลอดภัย ในคณะ
เภสัชศำสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบณัฑิตศึกษำ  

นำงวิภำดำ บุญส่งแท้ - 47,600 - - - - - 47,600 - 

ภ.303 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติกำร
วิจัย 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย  

น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภำษิต  - 340,000 - - 297,387 - - 42,613 - 

ภ.304 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรวิจัย เรื่อง 
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ในกำรเขยีนโครงร่ำงวิจัย 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย  

น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภำษิต  - 10,000 - - - - - 10,000 - 

ภ.305 โครงกำรส่งเสริมกำรเผยแพรผ่ลงำนวิจัยของอำจำรย ์
คณะเภสัชศำสตร ์

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย  

น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภำษิต  - 230,000 - - 168,952.61 - - 61,047.39 - 

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.308 โครงกำรแสดงผลงำนวิชำกำรและวิจัย คณะเภสัช
ศำสตร์ในกำรประชุมวิชำกำร “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 
9 ของมหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปี 2556 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และวิจัย  

น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภำษิต  - 15,000 - - 12,000 - - 3,000 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.309 โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรวิจัย

ทำงคลินิกท่ีด ี(GCP) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชำต ิ   

 เจ้ำหน้ำท่ีสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ                     

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

   ปรับงบประมำณ   100,000       

 



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  4  กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรชุมชนและสังคม ทั้งหมด   จ ำนวน  8  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน       จ ำนวน  4  โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น           จ ำนวน  2   โครงกำร 
โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร         จ ำนวน  2   โครงกำร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  8  โครงกำร       งบประมำณงบแผ่นดิน/รำยได้ฯ    60,000  บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ จ ำนวน  3  โครงกำร   ใช้ไป       40,000  บำท 

           คงเหลือ             20,000  บำท 
เบิก-จ่ำย  จ ำนวน  3  โครงกำร ดังนี ้  

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.401 โครงกำรประชุมวิชำกำร Pharmacokinetic 

Pharmacodynamic Data Analysis: a Hands-
on course using ADAPT 5      

ดร.ภัควด ี เสริมสรรพสุข เลขำนุกำรภำควิชำเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- - 72,000 - - 72,000 - - - 

ภ.402 โครงกำร กำรฝึกอบรมระยะสั้นกำรบริบำลเภสัช
กรรมผู้ป่วยวิกฤต 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ                  
ภก.ทรงศักดิ์ ทองสนิท  

อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ ำเลิศ - - 48,000 - - - - - 48,000 

ภ.403 โครงกำรประชำสมัพันธ์  สถำนวิจยัเครื่องส ำอำง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิคณะเภสชัศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ 

เจ้ำหน้ำท่ีสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ  

- - 42,000 - - - - - 42,000 

ภ.404 กำรจัดประชุมสมัมนำเชิงวิชำกำรด้ำนเครื่องส ำอำง ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ 

เจ้ำหน้ำท่ีสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ  

- - 137,700 - - - - - 137,700 

ภ.405 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมเภสัชวทิยำแห่งประเทศ
ไทย     ครั้งท่ี 35  

รศ.ดร. รัตติมำ จีนำพงษำ ผศ.ดร. สกลวรรณ ประพฤติ
บัติ,   ดร.ภัควด ีเสริมสรรพสุข  

- - 325,000 - - - - - - 

ภ.406 โครงกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสมรรถนะกำร
ท ำงำนเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมและเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข โดยจดัเก็บค่ำลงทะเบยีน 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม 

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

ภ.407 เรียนรูคุ้ณค่ำสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกรนก  อิงคนินันท ์ น.ส.อรณุี มีเนตข ำ 
น.ส.นำรรีัตน์ พัดเย็นสุข 

- 20,000 - - - - - 20,000 - 

ภ.408 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ของคณะเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลยันเรศวร  

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม 

นำยธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - 40,000 - - 40,000 - - - - 

 



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 

 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.501 กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืทำงวิชำกำร 

(MOU) 
ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ - 60,000 - - - - - 60,000 - 

 
 



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     2,645 บำท 
         คงเหลือ   17,355 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 - - - - 

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 2555 - มิถุนายน  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 
เตรียมงำนและ
ประสำนวิทยำกร 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร 
-จัดกิจกรรม     9
สิงหำคม 2556 
 
 
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 
เลื่ อนกำรด ำ เนน
กำรจำกวันที่  19 
กุมภำพันธ์  2556 
เ ป็ น วั น ที่  1 8 
กุมภำพันธ์ 2556 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เป็นไปตำม
แผนกำร
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 าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
อยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

40,000 33,620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 2555 - มิถุนายน  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 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 34 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาอุปสรรค   
-กำรเลื่อนก ำหนดกำรด ำเนินงำน ท ำใหม้ี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ น้อย 
-กำรประชำสัมพันธว์ัตถุประสงค์โครงกำรฯ 
รูปแบบกำรจัด กจิกรรม ไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง 
ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ นอ้ย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่

ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. ผลประเมินกำรมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

มำกกว่ำร้อยละ 10 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำรว่ม
โครงกำร 4.39 จำก คะแนน5  
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-กำรเลื่อนกำรจัดโครงกำรฯ จำกแผนกำร
ด ำเนินกำรที่วำงไว ้
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมงบประมำณที่วำงไว ้

255,730 171,253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 2555 - มิถุนายน  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.104 ผู้บริหำรพบบุคลำกรคณะ
เภสัชศำสตร์ ประจ ำป ี2556 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
-ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมครั้งที่ 1 
วันที่ 21 ธ.ค. 55 
-ก ำหนดกำรจัด
กิจกรรมครั้งที่ 2 
15 ส.ค. 2556 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
แผนกำร
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
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    

ภ.105 โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกร
ประจ ำป ี2556 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
-ขออนุมัติโครงกำร  
-เร่ิมจัดกิจกรรม 
เดินนับก้ำวเพื่อ
สุขภำพ 1 เม.ย. 
56  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

-  

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีบุคลำกรคณะฯ ทั้งหมดเข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. รำยงำนและสรุปโรคประจ ำตัวของ

บุคลำกรคณะฯ และแนวปฏบิัติเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพที่เหมำะสม 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำก 5 
เวลา 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำตำม
แผน 
ต้นทุน 
กำรด ำเนินกิจกรรมในโครงกำรเป็นไปตำม
งบประมำณที่ก ำหนดตำมแผน 
 

73,000 -    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
กิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรแล้ว
ได้แก่ กำรจัด
บอร์ด
ประชำสัมพันธ ์
กำรต้ังโต๊ะถวำย
พระพร  และ
ถวำยพระพร
ออนไลน์ ท ำบุญ
วันขึ้นปีใหม ่
และรดน้ ำด ำหวั
วันสงกรำนต์ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยแล้ว 
8,032 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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

30,000 8,032    

ภ.107 โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557             
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ขั้นตอนเตรียม
จัดประชำคม       
ทุกภำคส่วน 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
ปฏิทินกำรจัดท ำ
แผน 
 
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 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.108 โครงกำรประเมิน/
ตรวจสอบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ระดับคณะ) 
คณะเภสัชศำสตร์รอบ
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 
2555 

รองคณบดีฝ่ำยแผน
และพัฒนำคุณภำพ    

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะเภสัช

ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 
2. รำยงำนกำรประเมิน/ตรวจสอบของคณะ

เภสัชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จัดท ำ SAR  เรียบร้อยตำมก ำหนด 
2. รำยงำน SAR/CAR ต่อคณะฯ/

มหำวิทยำลัยเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับคณะฯ บรรลุเป้ำหมำยและ 
KPIs ของแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ตัวชีว้ดัที่ 7 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเภท สกอ. = 4.06 
คะแนนประเภท สมศ. = 4.26 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

42,320 48,240  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครัง้ที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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

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.109 โครงกำรประเมิน
คุณภำพระดับ
หน่วยงำนย่อย           
คณะเภสัชศำสตร์ รอบ
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 
2555 

รองคณบดีฝ่ำยแผน
และพัฒนำคุณภำพ    

 
 

   กำร
ด ำเนินงำน 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำนย่อย ปี
กำรศึกษำ 25552 
2. รำยงำนผลกำรประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของหน่วยงำน
ย่อย ปีกำรศึกษำ 2555 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
1. มีรำยงำนกำรประเมิน SAR ครบทุกหน่วยงำน 
2. มีรำยงำนกำรประเมินตรวจสอบ CAR ครบทุกหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนย่อย  ในระดับดี หรือ 
3.50 ขึ้นไป (จำกคะแนนเต็ม 5) และเพิม่ขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
ผลการด าเนินงานตามชี้วัด 
- ผลประเมินมีคะแนน > 3.5 ทุกภำควิชำ  
- ผลกำรประเมิน 2 สถำนฯ ยังมีคะแนน <3.50  (ประเมินเป็น
ปีแรก) 

เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

39,400 29,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.110 โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับคณะฯ 
และหน่วยงำนยอ่ย              
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยแผน
และพัฒนำคุณภำพ    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
สรุปรวบรวม
แผนพัฒนำ 
QA ปี 56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนด 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 
 

งบประมำณ 
เป็นไปตำมที่ 
ก ำหนด 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพอยำ่งน้อย 1 ครั้งใน
ทุกหน่อยงำนย่อย 
2. มีกำรจัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ ์/website เพื่อให้ควำมรู้ด้ำน
กำรประกันคุณภำพอย่ำงน้อย 4 ครั้ง/ปี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับทั้ง
หน่วยงำนย่อย และระดับคณะฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นไปตำม
เป้ำมหมำยและ KPIs ของแผนยุทธศำสตร์ (ตัวชี้วัดที่ 7) 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

7,500 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(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.111 โครงกำรฝึกอบรมด้ำน
กำรควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเส่ียง  คณะ
เภสัชศำสตร ์

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมกำร
จัดฝึกอบรมด้ำนกำรควบคุม
ภำยในและบริหำรควำมเส่ียง 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังหำบุคลำกรที่จะมำเป็น
วิทยำกร อบรมเกีย่วกับกำร
ควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เส่ียง ไม่ได้ เนื่องจำกบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลยัส่วนใหญ่
ไม่ได้อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เส่ียงโดยตรง 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรขอเลื่อน
ก ำหนด ระยะเวลำจัด
โครงกำรฯ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
เนื่องจำกช่วงระยะเวลำ
กำรจัดโครงกำรฯตำมเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
มีกำรจัดโครงกำรจ ำนวน
หลำยๆ โครงกำรในเดือน
นั้นๆ จึงท ำให้บุคลำกรไม่
สำมำรถเข้ำร่วมอบรมได้
จึงต้องท ำกำรขออนุมัติ
เล่ือนจัดโครงกำรฯ
ออกไป 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที่
ได้รับของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อยำ่งน้อย  
3.5 จำกคะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 

17,600 -    

ภ.112 กำรสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ 
5 ส. 
 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วได้แก ่
ทบทวนนโยบำย จัดท ำแผนและ
ก ำหนดกำร แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำร Big 
Cleaning Day ครั้งที่ 1 ก ำลัง
จะด ำเนินกำร Big Cleaning 
Day ในเดือนกรกฎำคม 2556 
และอยู่ระหวำ่งกำรตรวจสอบ
ประเมินผล 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ ำนวนงำนที่เข้ำรว่มประเมิน 5 ส. 

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 
2. มีกำรน ำเสนอผลงำนหรือกจิกรรมที่

ด ำเนินกำรใหม่ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
เวลา ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่
ก ำหนด 

5,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.113 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมและ
น ำเสนอผลงำนเครือข่ำย
บุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เพื่อ
เสริมสร้ำงสุขภำพ   (คบ.สสส.) 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  

 /   กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 จำก
เป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ตั้งไว้ 8 คน มีผู้เข้ำร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
มีกำรน ำเสนอ poster หรือ oral ไม่น้อยกว่ำ 
2 เร่ือง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรน ำเสนอผลงำน poster จ ำนวน 2 เร่ือง 
และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ปัญหาอุปสรรค  
ยังขำดผลงำนที่จะน ำเสนอ 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมแผน 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ำยจ ำนวน 25,620 บำท คงเหลือ 27,380 
บำท 

53,000 25,620    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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
ติดต่อวิทยำกร
และก ำหนด
ช่วงเวลำที่
เหมำะสม 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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 
ด ำเนินกิจกรรม 4 
ครั้ง ยังเหลืออีก 2 
ครั้ง 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
สิ้นสุดเดือน
กันยำยน 2556 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยแล้ว 
12,000 บำท 
คงเหลือ 6,000 
บำท (ปรับลด
งบประมำณ
โครงกำรลงเหลือ 
18,000 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 12,000    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ที่ได้รับ 

ภ.117 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    กำรด ำเนินงำน  
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีระบบฐำนข้อมูลศิษย์เกำ่ของคณะเภสชัศำสตร์ใหม่อย่ำง
น้อย 1 ระบบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีระบบฐำนข้อมูลศิษย์เกำ่ส ำหรับใช้ในงำนสำรสนเทศตำม
เป้ำหมำย เทียบเคียงได้กับฐำนข้อมูลของทำงมหำวิทยำลัย
นเรศวร 
ปัญหาอุปสรรค   
ข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน ก ำลังอยู่ในระหวำ่งกำร
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

5,000  -  
 

  

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

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
พัฒนำระบบฐำนขอ้มูลเพื่อใช้ทดสอบในงำนต้นแบบอยำ่ง
น้อย 1 งำน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
บรรลุตำมตัวบ่งชี้ มีระบบฐำนขอ้มูลเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ส ำหรับงำนจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
ปัญหาอุปสรรค   
ระบบที่น ำมำทดลองใช้ กับควำมตอ้งกำรในระดับ
มหำวิทยำลัยยังไม่สอดคล้องกัน กำรน ำส่งข้อมูลในระดับ
ภำยนอกคณะฯ ยังมีปัญหำและอุปสรรค เนื่องจำก  

5,000  -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 

          ข้อก ำหนดจำกภำยนอกที่ยังไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่บรรลุตำมตัวบ่งชี ้
ปัญหาอุปสรรค  
ยังมีปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำขอ้มูลส่งภำยนอก
คณะฯ เนื่องจำกข้อก ำหนดจำกภำยนอกที่ยังไม่เป็น
มำตรฐำน  
เวลา ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมก ำหนด 
ต้นทุน เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่มีกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

     

ภ.119 โครงกำรจัดท ำเวปไซต์
คณะเภสัชศำสตร์ ฉบับ
ภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำใช้งำนและเรียกใช้บริกำรบนเครอืข่ำยจำกประเทศ
อื่น หรือจำกภำยนอกมหำวิทยำลยั โดยประเมินจำก 
incoming access log ไม่น้อยกวำ่ 10 nodes ใน
ระหว่ำงกำรประเมินผลกำรใช้งำนบนเครือข่ำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตำมตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (บำงส่วนที่ได้จำกกำร
ประเมินกำรใช้งำน) ในระดับไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตำมตัวบ่งชี ้
เวลา  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณทีก่ ำหนด 

30,000 30,000  
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.120 กำรพัฒนำงำน
ประชำสัมพันธ์คณะ 
เภสัชศำสตร ์

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

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

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรจัดแถลงข่ำว
ใช้งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดอมรมโดยวิทยำกร หรือกำรศึกษำดูงำนภำยใน

มหำวิทยำลัยอยำ่งน้อย 1 ครั้ง 
2. จัดแถลงข่ำวของคณะฯ อยำ่งน้อย 1 ครั้ง 
3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ ์คณะเภสัชศำสตร์อย่ำงน้อย 1 

ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์ไม่น้อยกว่ำ 
3. 5  จำกคะแนนเต็ม 5  
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

156,400 37,945    

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 (ไม่
ต่ ำกวำ่ 12 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 3.5 
จำกคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (ไม่ใช้
เงินงบประมำณ) 
 

 -     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.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 คิด
เป็นร้อยละ 80 บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 3.5 
จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี คือ 
4.54 จำกคะแนนเต็ม 5 บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค  
- อำกำศหนำว  - ประชำสัมพันธ์น้อย 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรปรับเพิ่มระยะเวลำแต่ไม่มีผลกระทบใดๆผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

- 4,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม 12 9 1 -          



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
ตลอด
ปีงบประมำณ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
128,000 

 
 
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
เฉลีย่ไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีควำมเข้ำใจรำยละเอียดและกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของหลักสูตรมำกกว่ำก่อนกำร
ปฐมนิเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจำก
แบบวัดควำมเข้ำใจ) 
 

13,000 
 

-    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ์รวมทัง้อัตรำกำรมี
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 
กำรสัมมนำเทอม 
1 ปี 2555 
และเทอม 2 ปี
กำรศึกษำ 2555 
มีกำรด ำเนินงำน
ไปแล้ว ส่วน
เทอม 1 ปี 2556 
จะเร่ิม
ด ำเนินกำรใน
เดือนกันยำยน 
2556 ซ่ึงจะ
เบิกจ่ำยใน
งบประมำณ ปี 
2557 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ครั้งที่ 1.  
15ตุลำคม 2555 
2556  
ครั้งที่ 2.  
18-19 
กุมภำพันธ์ 
2556 
ครั้งที่ 3 
เร่ิม กย.56 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
-ครั้งที่ 1 
28,992.80 
-ครั้งที่ 2 
19,287  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
48,279.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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 าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- 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    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรด ำเนินกำรจัดสอบผ่ำนไปด้วยดีและครอบคลุมตำม
ประกำศคณะเภสัชศำสตร์ว่ำดว้ยกำรสอบรวบยอด 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

29,240 17,670    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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     

 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

   กำรด ำเนินงำน 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ปัจจุบันมีกำรใช้
เงินงบประมำณไป
แล้ว 8,000 บำท 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
ได้เข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 ครั้งในระยะเวลำของ 
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    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 13 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 
อยู่ระหว่ำง
รวบรวมเอกสำร
ทำงกำรเงินเพื่อ
ท ำกำรเบิกจ่ำย 

 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

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

20,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.209 โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของภำควิชำ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
รำยงำนโครงกำรฯ 
 
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  เปน็ไปตำมก ำหนดกำรที่ต้ังไว้ในแผน 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยไม่เกินงบประมำณที่ต้ังไว้ 
 

23,000 3,050    

ภ.210 โครงกำรพัฒนำกำร
ท ำงำนแบบอำจำรย์
ผู้ปฏิบัติงำน 

อ.อรรัตน์ โลหิตนำวี    
 

   กำรด ำเนินงำน 
ได้มีกำรประชุม
เกี่ยวกบัแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนส ำหรับ
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม
โครงกำรร่วมกับเภสัช
กรโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยนเรศวร
และได้เริ่มเข้ำ
ปฏิบัติงำนแล้วในเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 56 
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 5,945    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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   
ลิ้มเพียรชอบ 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัตงิำน 
เพิ่มพูนทักษะทำงวิชำกำร ณ สถำบัน
ภำยในประเทศ  จ ำนวน  3  คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 คน 
น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว ้1 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ ที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน  4.75  อยู่ในระดับดีมำก 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

24,000 20,000    

ภ.212 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 
 

 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร
เคลียร์เอกสำร
ทำงกำรเงิน และ
สรุปผลโครงกำร 
 
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 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
อยู่ระหว่ำงสรุป
รำยงำนโครงกำร 
 
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 
อยู่ระหว่ำงสรุป
รำยงำนโครงกำร 
 
 
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    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีนิสิต  อำจำรย ์และวิทยำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด  96 คน  บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนด 

     

ภ.219 “เภสัช มน. ร่วมใจให้
บริบำลทำงเภสัชกรรม” 

ดร.อัลจนำ เฟื่องจันทร ์     
 

  กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินโครงกำร
เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่ำงกำร
ท ำสรุปเล่ม
โครงกำร 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
รอเบิกจ่ำยให้
ค่ำตอบแทน
ล่วงเวลำให้
อำจำรย ์
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ร้อยละ 70 ของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร มี

ประสบกำรณ์/ทักษะกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
เพิ่มขึ้น 

2. จ ำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับค ำแนะน ำ/แก้ไขปญัหำกำรใช้
ยำ อย่ำงน้อย 30 คน 

3. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่ม ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. นิสิตร้อยละ 100 ของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ประสบกำรณ์หรือทักษะในกำรให้บริบำลทำงเภสัช
กรรมเพิ่มขึ้นคะแนนควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร
บูรณกำรกำรเรียนกำรสอนเท่ำกับ 4.40 
2. จ ำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับบริกำรจำกโครงกำร 269 รำย 
จ ำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับค ำแนะน ำหรือกำรแก้ไขปัญหำ
กำรใช้ยำ 28 รำย (ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คะแนนควำมพึงพอใจของนิสิต อย่ำงนอ้ย 3.51 
2. คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อย 

3.51 

15,000 12,400    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริกำรอยำ่ง
น้อย 3.51.  
2. คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริกำรเท่ำกับ 
4.47 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

     

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 
 
 

30,490 28,680  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ 
(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 

          ปัญหาอุปสรรค 
มีอำจำรย์ที่ไม่สำมำรถลงพื้นที่ได้เนื่องจำกเวลำตรงกับ
รำยวิชำอื่น  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมเสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้งบประมำณตำมวงเงินที่เขียนไว้ในโครงกำร 

     

                
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 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร 300 คน 
2. รำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำกระดบัคะแนน 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ 4.70  (จำกระดับ
คะแนน 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ที่ได้รับ 

ภ.223 โครงกำรปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรม
ชุมชน ปีกำรศึกษำ 
2556 

ประธำนหลกัสูตรเภสัชศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน 

/ 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในช่วงเคลียร์
เอกสำรทำงกำร
เงิน และกำรจัด
โครงกำร
ปฐมนิเทศครั้งที่ 
2 ส ำหรับนิสิต
ใหม่รอบ 2 ใน
วันที่ 18 ส.ค.56 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยรอ้ยละ 80 ของ
เป้ำหมำย (ไม่น้อยกวำ่ 32 คน) 
2. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำ 13 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมินจำก
แบบสอบถำม ระดับคะแนน 1-5) 
2. นิสิตและอำจำรย์มีควำมสัมพันธอ์ันดีต่อกัน (ประเมิน
จำกกำรสังเกตกำรปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสติ และระหว่ำงนิสิต
กับอำจำรย ์ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร) 
เวลา  ด ำเนินโครงกำร ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณทีก่ ำหนด 

137,120 -    

ภ.224 โครงกำรกำรศึกษำดูงำน      
เภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

ประธำนหลกัสูตรเภสัชศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน    

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดโครงกำรเดือน 
ก.ย.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลำ 
เนื่องจำกในปี
กำรศึกษำ 2556 นี้ 
เปิดภำคเรียนที่ 
1/2556 ในวันที่ 24 
ส.ค.56 จึงท ำให้
ระยะเวลำกำรจัด
โครงกำรเลื่อนไปจัด
ให้กับนิสิตใหม่ชั้นปี
ที่ 1 รหัส 56 
ระหว่ำงเดือน กัน
ยำย 2556 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกวำ่ 32 คน) 
2. อำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อย
ละ 100 ของเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำ 4 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริบำลเภสัชกรรม กำร
บริหำรจัดกำร และระบบส่งต่อในร้ำนยำเพิ่มขึ้นกวำ่กอ่น
เข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบ
วัดควำมรู้) 
2. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและแนวโน้มของวิชำชีพ
เภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำรอย่ำง
น้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบวัดควำมรู้) 
3. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมินจำก
แบบสอบถำม ระดับคะแนน 1-5) 
เวลา  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณทีก่ ำหนด 

16,820 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร 22 คน อำจำรย์ 2 คน รวม
เป็น 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ถือวำ่บรรลุตำม 
KPI ที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์และทักษะควำมรู้เพิม่มำกขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จำกกำ ร ศึ กษษดู ง ำน  ในครั้ ง นี้ พบว่ ำ นิ สิ ต 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    

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.226 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้
ภำษำอังกฤษ 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน 

/ 
อยู่ระหว่ำง

กำรจัด
โครงกำร 
สิ้นสุด 4 
ส.ค.56 

   กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
อยู่ระหว่ำงกำร
จัดโครงกำร 
สิ้นสุด 4 ส.ค.56 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนผู้สนใจเข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของเป้ำหมำย           
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมินจำก
แบบสอบถำม ระดับคะแนน 1-5) 
เวลา     
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน    
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

58,100 49,800    

ภ.227 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรม
ชุมชน ปีกำรศึกษำ 2555 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ 
เภสัชกรรมชุมชน    

/ 
เคลียร์
เอกสำร
ทำงกำร

เงิน 

   กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
เคลียร์เอกสำร
ทำงกำรเงิน 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
164,230 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 80 ของเป้ำหมำย 
2. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด

โครงกำรโดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมไม่น้อย
กว่ำ 3.50 (ประเมินจำกแบบสอบถำมระดับ
คะแนน 1-5) 

2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อกำรด ำเนินชีวิต และมี
คุณสมบัติเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริหำรสถำน
ประกอบกำรเภสัชกรรมชุมชน (ประเมินจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับมหำบัณฑิต) 

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสัมพันธ์อันดีตอ่กัน 
(ประเมินจำกกำรเฝ้ำสังเกตกำรมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่ำงนิสิตกับอำจำรย์
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร) 

เวลา    ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน   เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 

190,140 164,230    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
นิสิตอยู่ระหวำ่ง
ฝึกงำนผลัดที่ 4 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ผลัดที่ 4  
วันที่ 13 สค.- 
20 กย.56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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 1,826,730    

ภ.229 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คลำ้ยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตน ำเสนอผล
กำรฝึกปฏิบัติงำน  
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
วันที่ 14 ส.ค.56 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมำณ 
ระหว่ำงเบิก-จ่ำย 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 100 
2. แหล่งฝกึที่คณะ/ศศภท. ท ำกำรส ำรวจตอบรับกำร

เป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมำณที่เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก   

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
2. อำจำรย์แหล่งฝึกได้รับกำรประเมินควำมพึง

พอใจจำกนิสิต คะแนนไม่น้อยกว่ำ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

546,820 524,077    

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.230 กำรฝึกปฏิบัติงำนเสริม
ประสบกำรณ์สำธำรณสุข
ในชุมชน 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนในแต่ละปี

ต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 
2. จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำร ที่เชื่อมโยงกับองค์กร

ท้องถิ่นอย่ำงน้อย 2 โครงกำรต่อป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีผลประเมินผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค   
ก ำหนดกำรนิเทศเดิมตรงกับวัน อสม. แห่งชำติ 
จึงต้องเล่ือน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรน ำเสนอผลกำรฝึกปฏิบัติงำน นิสิตมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจระบบสำธำรณสุขในระดับท้องถิ่น 
สำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบสำธำรณสุขใน
ระดับท้องถิ่น สำมำรถตอบค ำถำมได้ถกูต้อง แต่ยัง
ต้องได้รับกำรชี้แนะเพิ่มเติมจำกอำจำรยแ์หล่งฝึก 
และอำจำรย์ที่ปรกึษำประจ ำกลุ่ม 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินแผ่นดิน 
= 146,320
รำยได้ 
= 630 
 

138,560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ครั้ง 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
มีกำรปรับ
กิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมเป็น
แบบกลุ่มยอ่ย 
ท ำให้ต้องเพิ่ม
ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำงวันที ่ 
26 มค.,  
2-3 กพ.56,  
9-10 กพ.56 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
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. นิสิตทุกรำยมีคะแนนควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์ก่อนออก

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.- 

58,702    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร 98 คน จำก 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.03 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร ร้อยละ 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร ร้อยละ 4.6 
(ระดับมำกที่สุด) จำกคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนด ระหวำ่งวันที่ 24-29 กค.56 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

122,480 106,620    

ภ.233 กำรพัฒนำแหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม
  

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 
 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. แหล่งฝึกเข้ำร่วมโครงกำร/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 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. แหล่งฝึกเข้ำร่วมโครงกำร/กจิกรรม ไม่นอ้ยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนที่เชิญ 
2. งำนวิจัยในงำนประจ ำของแหล่งฝึก (R2R)  1 เร่ือง 
3. เข้ำร่วมปฏิบัติงำนในแหล่งฝึกไม่มีกำรจดักิจกรรม 
4. แนวทำงกำรสอบถำมประวัติ แยกโรค และรักษำ

โรคที่พบบ่อยในร้ำนยำ จ ำนวน 7 ระบบ 

646,520 132,097    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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. แหล่งฝึกสำมำรถน ำงำนวิจยัในงำนประจ ำ (R2R) 

ไปใช้พัฒนำศักยภำพงำนประจ ำ เพือ่แกไ้ขปัญหำ 
2. อำจำรย์แหล่งฝึกให้ควำมส ำคัญในกำรพฒันำ

ศักยภำพทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับกำรพฒันำ
วิชำชีพ และสำมำรถพัฒนำกำรเป็นแหล่งฝึกที่มี
ศักยภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนิสติฝึก
ปฏิบัติงำนได้ 

3. นิสิตสำขำบริบำลเภสัชกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนบรบิำลเภสัช
กรรมโดยมีอำจำรยแ์หล่งฝึกเป็นแบบอยำ่ง 

ปัญหาอุปสรรค   
อำจำรย์มีภำระงำนมำก  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก      ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก  
ร้อยละ 100 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรฝึกงำนเป็นไปตำมเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

147,460 117,835    

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    

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.236 กำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์แหล่งฝึก 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัตงิำน ณ ต่ำงประเทศ
จ 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 -   มหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศไม่
ตอบรับ 

ภ.237 โครงกำรรับนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนต่ำงชำติ 
ส ำหรับหลักสูตรเภสัชศำ
สตรบัณฑิต สำขำวิชำ
บริบำล   เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ          กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติมำฝึกปฏิบัติงำนอยำ่งน้อยปีละ 3 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตต่ำงชำติมำฝึกปฏบิัติงำน จ ำนวน 8 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
มีกำรน ำนิสิตศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ โดยไม่ได้ก ำหนดกิจกรรม
นี้ไว้ในแผนฯ ท ำให้ต้องปรับแผน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของนิสิตต่ำงชำติต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน ไม่
ต่ ำกวำ่ 3.51 (จำก 5 คะแนน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตต่ำงชำติมีควำมพึงพอใจกำรเรียนกำรสอน ในระดับดีมำก  
เวลา สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยในงบที่ก ำหนด 
 

งบแผ่นดิน 
=3,000 
งบรำยได้ 
=15,000 

16,121    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.238 สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ        
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตก ำลังฝึก
ปฏิบัติงำน และ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลำ 
นิสิตฝึก
ปฏิบัติงำน ณ 
ต่ำงประเทศ ถึง
วันที่ 20 ธ.ค.57 
ปัญหำอุปสรรค 
กำรฝึก
ปฏิบัติงำนใน
ต่ำงประเทศ  
มีระยะเวลำไม่
ตรงกับใน
ประเทศ จึงท ำ
ให้นิสิตต้องฝึก
ปฏิบัติงำนเสร็จ
ล่ำช้ำ 

งบประมำณ 
ขอขยำยเวลำ  
กันเงินเหลื่อมปี 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
เนื่องจำกนิสิตไปฝึก
ปฏิบัติงำนเหลือม
เวลำกำร ดังนั้น กำร
ยืมเงินทดลองจ่ำยจึง 
ไม่สำมำรถยืมทั้งหมด
ได้ในครั้งเดียว โดยผู้
ยืมคนเดียว ต้องหำผู้
ยืมเงิน 3 คน ซ่ึงเป็น
ภำระในกำร
รับผิดชอบของผู้ยืม  

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    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

     

 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครัง้ที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.240 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
กีฬำและเชียร ์ 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  กำรด ำเนินงำน 
รอจัดกิจกรรม
กีฬำมหำวิทยำลยั
และกิจกรรมกีฬำ
สัมพันธ์เภสัช 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ช่วงเดือน
สิงหำคมหรือ
กันยำยน 
2556 

 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
ตำมงบประมำณ
ที่ได้รับ 

 
 
 
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 -    



(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 

วิทยำศำสตร์สุขภำพได้มีกำรเลื่อนวันจำกเดิม คือ 14-18 
ตุลำคม 2555 2556  มำเป็นวันดังกล่ำวท ำให้จัดงำนแข่ง
กีฬำชนกับกจิกรรมประกวดร้องเพลงไทย ไทยลุกทุ่งของ
คณะฯ ท ำให้มีคนเข้ำร่วมกิจกรรม น้อยกว่ำทีก่ 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 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.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 าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.สมำชิกชมรมดนตรีสำกลสำมำรถเผยแพร่กิจกรรมด้ำน
ดนตรีและร้องเพลงได้ ได้แก่กำรแสดงดนตรีจำกชมรม
ดนตรีสำกลในกิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำมยินดจีบ
กำรศึกษำ และกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรประกวดร้อง
เพลงและเล่นดนตรีในโครงกำรประกวดร้องเพลงไทย 
2.เกิดกิจกรรมส ำหรับนิสิตที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำได้
แสดงออกและเป็นตัวอยำ่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีของนิสิตเภสัช
ศำสตร์ที่ก ำลังจะจบกำร  ศึกษำก่อนจะเร่ิมประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมใน

15,000 15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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 

กิจกรรมงำนเล้ียงแสดงควำมยินดีจบกำรศึกษำ 
3.ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกวำ่ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
โครงกำรประกวดร้องเพลง ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึ่ง
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
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรีไทย 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
รอจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ กิจกรรม
ปฏิญำณตน 
กิจกรรมไหว้คร ู
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
1,16,7,22
สิงหำคม 
2556 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

ท ำนุศิลปวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำรครบตำมแผนฯ 
2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม

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

80,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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) 
 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรด ำเนินงำน 
รอจัดกิจกรรม
อบรม 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
15สิงหำคม 
2556 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม

โครงกำร ไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. เกิดกิจกรรมที่มีกำรเชื่อมต่อกับองค์กรวชิำชีพหรือ

องค์กรภำยนอก 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

45,000 31,200  
 
 

  

ภ.244 
 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรม
วิชำกำร และภำษำอังกฤษ  
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  กำรด ำเนินงำน 
รอจัดกิจกรรม
ค่ำยแรกพบ
กล้ำมะกอก
ครั้งที่ 3  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
2-4สิงหำคม 
2556 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
ตำมงบประมำณที่
ได้รับ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต

สำธำรณะและกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตำมแผนฯ 

2. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรทุกกจิกรรม มีควำมพงึพอใจในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 5 

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

30,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
รอด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมอบรม 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
15สิงหำคม 
2556 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
ตำมงบประมำณ
ที่ได้รับ 
 
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 -    

ภ.246 โครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม 
และประกันคุณภำพกำรจัด
กิจกรรมนิสิต 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 
 

   กำรด ำเนินงำน 
รอด ำเนินกำร
ประชุมสโมสร
นิสิต 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
31สิงหำคม 
2556  
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
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 

 

130,000 23,581    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.247 โครงกำรกิจกรรมเครือข่ำย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษำ           
คณะเภสัชศำสตร์แห่ง 
ประเทศไทย 
 
 

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนิสิตและ
บริกำรสังคม 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
-เข้ำร่วมค่ำย
หมอยำอำสำ 
22-28 เม.ย.56 
-เข้ำร่วมประชุม
เครือข่ำยสนภท.
21-23 พ.ค. 56 
-รอด ำเนินกำร
ประชุมสโมสร
นิสิตช่วงเดือน
ส.ค./ก.ค. 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เดือนส.ค./
ก.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
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    

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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
นิสติและบริกำรสังคม 

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
สรุปรำยงำน 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
11-14 ก.พ. 56 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กำรเบิกจำ่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1.จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิต
สำธำรณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชพี 
และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง  
2.เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวชิำชีพร่วมกบัศิษย์
เก่ำและศิษยป์ัจจุบันของคณะเภสัชศำสตร์ 
3.ได้ข้อมูลศิษย์เก่ำครบถ้วน และมีกำรจดักิจกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงศิษย์เกำ่และคณะฯ 
4.นิสิต อำจำรย ์และบุคลำกรคณะเภสชัศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่ง เสริมกำรมีจิต
สำธำรณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 
และกำรเรียนรู้ระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้แก่ กิจกรรม 
ถ่ำยภำพหมู่ที่ลำนสัตยำบัน คณำจำรย์ผูกข้อมืออวยพร/
ตัวแทนนิสิตขอบคุณคณำจำรย์และอ ำลำส ำเร็จกำรศึกษำ 
กิจกรรมท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพลแก่พระและเณรที่
โรงเรียนสำธิตวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำชกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์จัดห้องยำและรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องกำรปรับตัวเข้ำกับกำรเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงำน กำรเขียน
ประวัติและกำรสัมภำษณ์งำน โดย เภสัชกรกรกฎ ทิพย์รัตน์ 
2. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวชิำชีพร่วมกบัศิษย์
ปัจจุบันของคณะเภสัชศำสตร์ ได้แก ่โรงพยำบำล/บริษัท
แนะน ำต ำแหน่งงำน สมัครและสัมภำษณ์งำน  
3. ได้ข้อมูลศิษย์เก่ำครบถ้วน และมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงนิสิตเก่ำและคณะฯ ได้แก่ ได้ท ำกำรจัดเก็บขอ้มูล
เพื่อน ำไปจัดเก็บในฐำนข้อมูลนิสิตเกำ่ของคณะเภสัชศำสตร์ 
แนะน ำชมรมนิสิตเก่ำคณะเภสัชศำสตร์ ช่วงระเวลำที่ผ่ำน
มำ (14 กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2556) มีนิสิตเก่ำมำร่วม
ท ำกิจกรรมกบัคณะฯ จ ำนวน 3 โครงกำรได้แก่ กิจกรรม
บรรยำยหลกัสูตรในโครงกำรค่ำยกล้ำมะกอกฤดูร้อนคร้ังที่  

225,000 225,000    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 

          18 วันที่ 21-25 มีนำคม 2556 ณ คณะเภสัชศำสตร ์
(นำยภูริต ธนะรังสฤษฏ ์และน.ส.นพมำศ  อยูย่ิ่ง) กิจกรรม
ทบทวนกำรใชย้ำและจัดห้องพยำบำล โครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนสุขภำพ วันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ณ 
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนกุูล (ภก.ทรงศักดิ์  ทองสนิท ภก.
กำลัญญู  เปีย่มลำภโชติกุล ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชยัทรัพย์) 
และกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ของสถำนปฏิบัตกิำร
เภสัชกรรมชุมชน มหำวิทยำลัยนเรศวร มีนิสิตเก่ำมำเป็น
วิทยำกรบรรยำยควำมรู้เรื่องเบำหวำน ให้แก่เภสัชกร นิสิต
เก่ำ นิสิตปัจจบุัน และผู้สนใจ ณ สถำนปฏิบัติกำรเภสัช
กรรมชุมชน มหำวิทยำลยันเรศวร  (ดร.ภญ.อัลจนำ  เฟื่อง
จันทร)์  
4. นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรคณะเภสชัศำสตร์เข้ำร่วม
โครงกำรตำมเป้ำหมำย จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน
ทั้งสิ้น 157 คน   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะและ
กำรเรียนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2.ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที่ได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะ
กำรเรยีนรู้ระหวำ่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้แก่  
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แนะน ำชมรมนิสิตเก่ำคณะเภสัชศำสตร์ 
และกิจกรรมเปิดใจกิจกรรมท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพลแก่
พระและเณรที่โรงเรียนสำธิตวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช 
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชนจ์ัดห้องยำและรับประทำนอำหำร
กลำงวันร่วมกัน 
2. ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจ/องค์ควำมรู้ที่ได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
กิจกรรมวันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2556 
 

     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 

          - ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร 4.38 
- ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำรโดยภำพรวม  4.24 
กิจกรรมวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 
- ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร 4.50 
- ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำรโดยภำพรวม  4.71 
3. เวลำ  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
4. ต้นทุน กำรเบิกจำ่ยไม่เกินจำกงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

     

รวม 26 20 - 1          
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนประเมิน
ครั้งที่ 2 
ปัญหำอุปสรรค 
กำรประสำนงำนและควำม
ร่วมมือยังไม่ดีพอ 

ระยะเวลำ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

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

5,000 -    

ภ.302 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภยั
ในคณะเภสัชศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยบัณฑิตศึกษำ 

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำม
ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณข้อ 2, 5 
ประมำณปลำยเดือน ส.ค.56 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- กำรศึกษำดูงำนยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
- เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร

ปลอดภัยยังมีกำรปรับ
โครงกำรนี้ให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ปัจจบุัน 

 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 50% 
2. มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกำรบ ำบัดของเสียอันตรำยอยำ่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีกำรประชุมเพื่อจัดกำรควำมรู้อยำ่งน้อยปีละ 6 ครั้ง 
5. มีกำรศึกษำดูงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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
วิจัย
บัณฑิตศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
มีกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วย
ปฏิบัติกำรวิจยั ทั้ง 17 
หน่วยปฏิบัติกำรวิจยั 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

งบประมำณ 
งบประมำณทั้งสิ้น  
297,687.00 

 
 
 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติกำร
วิจัยได้รับกำรสนับสนุนฯ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
สนับสนุนพันธกิจกำรวิจัยอยู่ในระดับ
มำกกว่ำ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
 

340,000 297,687    

ภ.304 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำร
วิจัย เร่ือง พัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ในกำรเขียนโครงร่ำงวิจัย 
(ขอปรับเปลี่ยนกจิกรรม เป็นกำร
สนับสนุนให้คณำจำรย์สำมำรถลำ
รำชกำรเพื่อเขียนโครงร่ำงกำรวิจยั 
บทควำมวิชำกำร และบทควำมวจิัย
เพื่อตีพิมพ์เงิน และให้รำงวัลนกัวิจยั
ใหม่ในกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจยั 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรวิจัย เห็นวำ่กิจกรรม
เหล่ำนี้จะเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรเขยีนโครงร่ำงกำร
วิจัยของอำจำรย์มำกกว่ำกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจำกอำจำรย์
มีศักยภำพในกำรเขยีนอยูแ่ล้ว แต่
อำจขำดเวลำ และส ำหรับนกัวจิัยใหม ่
อำจขำดแรงจูงใจในกำรเขียน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 
 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ออกประกำศคณะเภสัช
ศำสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรเงินรำงวัลกำร
เขียนโครงร่ำงกำรวิจัย
ส ำหรับนักวจิัยใหม ่คณะ
เภสัชศำสตร ์และ แนว
ปฏิบัติในกำรลำไป
รำชกำรเพื่อเขียนโครง
ร่ำงกำรวิจยั บทควำม
วิชำกำร และบทควำม
วิจัยเพือ่ตีพิมพ์ คณะ
เภสัชศำสตร ์ เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ตลอด
ปีงบประมำณ 
2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ. 
ใช้งบประมำณจำก
กองทุนวิจยั    
คณะเภสัชศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมดูงำนมี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 

10,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.305 โครงกำรส่งเสริมกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจยัของ
อำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกิจกรรม
กำรให้กำร
สนับสนุนกำร
เผยแพร่
ผลงำนวิจัย 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ตลอด
ปีงบประมำณ 
2556 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
งบประมำณขณะนี้ 
168,952.61 บำท 

 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีจ ำนวนนกัวิจยัเพื่อขอรับกำรสนับสนุนไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึง
พอใจมำกกวำ่ 
 

230,000 168,952.61    

ภ.306 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 85 คน จำกเป้ำหมำยตั้งไว้ 10 คน)  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จำกผลกำรประเมินจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึง
พอใจมำกกว่ำ อยู่ในระดับดี เท่ำกับ 4.14 (ค่ำเฉลี่ย
มำกกว่ำ 3.5 จำก 5)มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ตัวชี้วัดเชิง
คุณภำพ  
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
(ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 15,000 บำท) 
ปัญหาอุปสรรค พบปัญหำด้ำนงบประมำณ แต่ได้
แก้ไขโดยกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอก 

21,400 1,773    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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.307 โครงงำนวิจัยส ำหรับนิสิต 
ปริญญำตรี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัยบัณฑิตศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในช่วงกำร
จัดเตรียมเอกสำร 
คู่มือแจกนิสิต ในปี
กำรศึกษำ 2556 
ปัญหำอุปสรรค 
ปัญหำกำรเข้ำเก็บ
ข้อมูลที่โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัย
นเรศวร เอกสำรต้อง
ผ่ำนกำรด ำเนินกำร 
ที่คณะแพทย์ใช้
เวลำนำนมำก
เนื่องจำกกำร
พิจำรณำอนุมัติมี
ขั้นตอนหลำย
ขั้นตอน เป็นสำเหตุ
ให้นิสิตด ำเนินกำร
ล่ำช้ำมำกกวำ่
ก ำหนด 

ระยะเวลำ 
คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 
13 ส.ค. 56 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
งบประมำณ 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผลงำนวจิัยจำกโครงกำรวิจยัของ

นิสิต อำจำรย ์
2. จ ำนวนรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 80% ของ

จ ำนวนโครงงำนทั้งหมด 
3. มีโครงงำนที่สำมำรถส่งเข้ำประกวด/แขง่ขัน

กับหน่วยงำนภำยนอกได้ ไม่น้อยกวำ่ 2 
โครงงำน 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย

กระบวน กำรวิจัย และกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย ตำมวัตถปุระสงค์ของรำยวชิำ 

2. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย 
กระบวนกำรวจิัย และกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย 

3. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ใน
ระดับดี 

เวลา   
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

351,000 12,300    

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  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
วิจัยบัณฑิตศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดเตรียมผลงำน
เพื่อจัดแสดง
นิทรรศกำร ใน
งำนนเรศวรวิจัย 
9 ในวันที่ 28-29 
ก.ค. 56 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
12,000 บำท 
(โดยประมำณ) 

 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ชมนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำง
วิชำกำรและงำนวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดี (มำกกวำ่ 3.5 
จำก 5) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัยกระบวน กำรวจิัย 

และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ตำมวัตถุประสงค์ของรำยวิชำ 
2. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย กระบวนกำรวจิัย 

และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
3. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ในระดับดี 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

15,000 12,000    

ภ.309 โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัตกิำรวจิัยทำงคลินิกที่
ดี (GCP) 

สถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
แหล่งฝึกอบรม
ด้ำน GCP เพื่อขอ
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ต.ค 55- ก.ย.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 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ครั้งที่ 1 เข้ำรับกำรอบรม Standrad Course in Internal 
conference on Harmonization Good Clinical 
Practice วันที่ 1-2 พฤษภำคม 2556 ณ ห้องไชยำนุภำพ 4 
ชั้น 3 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวรครั้งที่ 2 เข้ำรับ
กำรอบรม “กำรจัดกำรของเสียอันตรำยและควำมปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติกำร”วันที่ 20 มิถุนำยน 2556 เวลำ 08.30-
16.30 น.ณ ห้องสัมมนำเอกำทศรถ 208 ชั้น 2 อำคำรเอกำ
ทศรถ มหำวิทยำลยันเรศวร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกบักำรปฏิบัติกำรวิจยัทำงคลินิกที่ดี (Good 
Clinical Practice: GCP) จำกกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ 3. 5 

คะแนน จำก 5 คะแนน  
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ

73,000 100,000    

รวม 8 1 - -          



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา 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 ำเนิน
โครงกำร
เรียบร้อยแล้ว   
ดูรายละเอียดได้
ในติดตามแผน
ครั้งที่ 2  
-  อยู่ระหว่ำง
กำรท ำสรุปเล่ม
โครงกำร 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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 อยำ่งน้อย
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 

จำกค่ำลง
ทะ 

เบียน 
80,000 
หักให้

มหำวิทยำ
ลัย 

8,000 

72,000  
 

  

ภ.402 กำรฝึกอบรมระยะสั้นกำร
บริบำลเภสัชกรรมผู้ป่วย
วิกฤต 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ     
 

กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

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) 

-    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.403 โครงกำรประชำสัมพันธ ์
สถำนวิจยัเครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  คณะ
เภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัย
นเรศวร 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
1.ปรับปรุงพัฒนำ
เว็บไซต์ 
2.กำรออกร้ำน
ประชำสัมพันธ ์ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
พ.ค. 56- ก.ย.56 
 
ต.ค.55- ก.ย 56 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
1)  17,000 
 
2) 25,000 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนคนที่เข้ำชมนิทรรศกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 ของเป้ำหมำย 
2. พัฒนำเว็บไซต์ส ำเร็จตำมแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1.อยู่ในช่วงของกำรพัฒนำเว็บไซต์ใหม่ของสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงฯ 
2.กำรออกร้ำนประชำสัมพันธ ์
- ออกบูทแสดงผลงำน วันที ่2-5 กุมภำพันธ์ 2556 
งำนวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 
- ออกบูทแสดงผลงำนวันที่ 21 มีนำคม 2556 วันงำน
แถลงข่ำวคณะเภสัชศำสตร ์
- ออกบูทแสดงผลงำนวันที่ 17- 19 กรกฎำคม 2556 
งำน Asean life Science conference and 
exhibition 2013 จัดโดยศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรชมนิทรรศกำร/กำรใช้
บริกำรเว็บไซต์ไม่น้อยกวำ่ 3. 5 จำก 5  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

42,000 -    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

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 าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 178 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมฯ โดยเฉลีย่เท่ำกับ 4.11 จำก 5 
 

325,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

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

     

ภ.406 กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริม
สมรรถนะกำรท ำงำนเจ้ำพนักงำน
เภสัชกรรมและเจ้ำหนำ้ที่
สำธำรณสุข 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม    

    กำรด ำเนินงำน 
รอสรุปรำยงำน 
 
 
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    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.407 เรียนรู้คุณค่ำสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์    
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน
รวบรวมเอกสำร
จัดส่งรูปเล่ม
รำยงำน 
 
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 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

ภ.408 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของ
คณะเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลัย
นเรศวร  
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และบริกำรสังคม 

    กำรด ำเนินงำน 
รอสรุปรำยงำน  
 
 
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 40,000    

รวม 4 2 - 2          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีสว่นร่วม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.501 กำรท ำบันทกึข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
 

จิตตรีพร  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 ำคัญในกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับกำรพฒันำวิชำชีพ 
และสำมำรถพัฒนำกำรเป็นแหล่งฝึกที่มศัีกยภำพ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนิสิตฝกึปฏบิัติงำนได้ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะ เวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

60,000 -    

รวม 1 - - -          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2554  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2555 –  ธันวาคม 2553) 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการการประจ าปีงบประมาณ 2556 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภน.01-56 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 
- ตำมที่เคยขอ
ขยำยเวลำกำรจัด
โครงกำร และขอ
อนุมัติเพิ่มวงเงิน
งบประมำณไว้นั้น 
  ทั้งนี้  ไม่ขอขยำย
เวลำ และไม่ขอ
เพิ่มวงเงิน
งบประมำณ 
-  ขณะนี ้

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

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกำร ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 95 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ  100% 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนิสิตในประเด็นของ
กำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญที่
มีประสบกำรณ์ตรงในแต่ละรำยวิชำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 
จำกคะแนนเต็ม 5 
 

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 

อยู่ระหว่ำงกำร
สรุปเล่มโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

 - 
 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- วิชำกำรจัดกำรคุณภำพในองค์กรสุขภำพ ได้  3.8 
- วิชำบทน ำสู่ปฏิบัติกำรทำงเภสัชศำสตร์ ได้  3.7 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรสำมำรถจัดโครงกำรภำยในเวลำ    
ที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
ใช้เงินเกินวงเงินงบประมำณที่ก ำหนดไว ้จ ำนวน 
3,600 บำท 
 

รวม - 2 - -          
 


