
บบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  1   เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.101 การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางกายภาพ รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. ไมมีรายงานอุบัติการณระดับรายแรงที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน 

เนื่องจากสภาพชํารุดของสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
1. เนื่องจากเปนโครงการที่มีกิจกรรมยอยตลอดทั้งปจึงยังไมสามารถสรุป

ประเมินโครงการได 
2. ยังไมมีรายงานอุบัติการณระดับรายแรงที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน 

เนื่องจากสภาพชํารุดของสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค 
ปญหาอุปสรรค   
1.  การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
2.  ผูปฎิบัติงานมีภาระงานมาก 
3.  ความลาชาจากการประสานงานกับสวนกลาง (พัสดุ/งานอาคาร
มหาวิทยาลัย) 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
หอง/อาคาร และระบบสาธารณูปโภคที่มีการแจงซอม/ปรับปรุง ไดรับการ
ซอมบํารุง/ปรับปรุงใหอยูในสภาพที่สามารถใชการไดดี ตามสภาพและ
เหมาะสมแกอายุการใชงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
1. มีการซอม/ปรับปรุงตามใบแจงซอม 
2. หอง/อาคาร และระบบสาธารณูปโภคที่มีการแจงซอม/ปรับปรุงอยูในสภาพ
ที่สามารถใชการไดดี ตามสภาพและเหมาะสมแกอายุการใชงาน 
ปญหาอุปสรรค  
มีความลาชาในการดําเนินงานบางกิจกรรมเนื่องจากผูปฎิบัติงานมีภาระงาน
มาก  

 
-* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
*ยังไมสิ้นสุด
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  1   เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.102 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง คณะ
เภสัชศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการติดโคมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟแบบหลอดคูในหองตาง ๆ ของคณะ

เภสัชศาสตร อยางนอยรอยละ 80 ของแผนที่กําหนดไว 
2. ไมมีรายงานอุบัติภัยที่เกี่ยวของกับไฟฟาอันเนื่องมาจากระบบไฟฟา

ชํารุด หรือมีรายงานอุบัติภัยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
1. มีการติดโคมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟแบบหลอดคูในหองตาง ๆ ของ

คณะเภสัชศาสตรเสร็จสิ้นประมาณรอยละ 90 ของแผนที่กําหนดไว 
2. ไมมีรายงานอุบัติภัยที่เกี่ยวของกับไฟฟาอันเนื่องมาจากระบบไฟฟา

ชํารุด หรือมีรายงานอุบัติภัยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ปญหาอุปสรรค   
1. ความลาชา อันเนื่องมาจากวัสดุไฟฟาบางชนิดตองใชเวลาในการรอสินคา 
และผูปฏิบัติงานมีภาระงานมาก รวมทั้งมีกิจกรรมดานการซอมบํารุงไฟฟา
นอกเหนือแผนเพิ่มเติม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ระบบไฟฟาแสงสวางใหความสวางอยางเพียงพอ จากการใชจํานวนหลอดไฟ
ที่ลดลง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีการติดตั้งหลอดไฟฟาตามระยะที่เหมาะสมทําใหจํานวนหลอดไฟฟาลดลง
มากกวาเดิม และการเปลี่ยมโคมทําใหไฟฟาสวางมากขึ้น จากจํานวนหลอด
ไฟฟาที่ลดลง 
ปญหาอุปสรรค  
หลอดไฟฟาบางสวนคุณภาพไมดีมากพอ อายุการใชงานไมยาวนาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  1   เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.103 โครงการจัดตั้งหอประวัติคณะเภสัชศาสตรและ
หองประชุม 

รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. มีการจัดตั้งหอประวัติคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
1. มีผลสํารวจความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งหอประวัติ 
ปญหาอุปสรรค   
งบประมาณการดําเนินการยังไมชัดเจน อยูในชวงหารือดานความเปนไปได
ของการใชงบประมาณจากสวนกลางในป 2553 หรือเลื่อนโครงการเปน 
ปงบประมาณ 2554 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
1. ไมมีผลการดําเนินงาน  
ปญหาอุปสรรค  
ยังไมมีความชัดเจนดานงบประมาณ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภ.104 โครงการผูบริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร   
(หลังวันที่ 8 
ส.ค. 53 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. มีจํานวนผูเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 50 (เปาหมาย 120 คน คิด

จากคณาจารย บุคลากร และนิสิต) 
ปญหาอุปสรรค   
1. ภาวะการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดี 

  อยูระหวาง
ดําเนิน
โครงการ  

24 พค 2553 

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  1   เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.105 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. มีจํานวนผูเขารับการตรวจสุขภาพรางกายประจําป อยางนอยรอยละ 50 

ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่อยูปฏิบัติงาน (ประมาณ 100 คน)  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
อยูในชวงการสรุปโครงการ 
ปญหาอุปสรรค   
1. ผูรับผิดชอบโครงการมีภาระงานมาก 
2. ผูเขารวมโครงการมีความไมพรอมในการตรวจสุขภาพในชวงระยะเวลา

การจัดโครงการ ทําใหตองขยายเวลาการดําเนินโครงการออกไป 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
อยูในชวงการสรุปโครงการ 
ปญหาอุปสรรค  
อยูในชวงการสรุปโครงการ 

 
 

-* 

 
 

 
 
* 

ภ.106 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร
สถาบัน 

รองคณบดีฝายบริหาร    
(หลังวันที่ 
8 ส.ค. 53) 

 ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. จํานวนผูบริหาร และหัวหนางานเขารวมการอบรมฯ ไมนอยกวา รอยละ 50 

(กลุมเปาหมาย 20 คน) 
ปญหาอุปสรรค   
1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร จึงตองเลื่อนการจัดโครงการเพื่อให
เปนประโยชนตอทมีผูบริหารชุดใหม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดี 
 

 
 

-* 

 
 
 
 
 
 

 
 

*อยูระหวาง
ดําเนิน
โครงการ 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  1   เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.107 ชอมะตาดออนไลน รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานสรุป/ประเมินโครงการ 
2. ชอมะตาดออนไลนอยางนอย 3 ฉบับ/ป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน ดังนี้ 
1. ชอมะตาดออนไลน ฉบับ พ.ย. 52 เสร็จสิ้นแลว 
2. ชอมะตาดออนไลน ฉบับ ก.พ. 53  
3. ชอมะตาดออนไลน ฉบับ พ.ค. 53 อยูระหวางดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค   
1. ผูปฏิบัติงานมีภาระงานมาก 
2. มีชวงวันหยุดติดตอกันมาก 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดี 
 

   
* ไมสามารถ
ประเมินได 
เนื่องจากยัง
ไมสิ้นสุด
ระยะเวลา
ตามแผนฯ 

ภ.108 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตนอกเวลาราชการ 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ            
คณะเภสัชศาสตร 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีบุคลากรสายสนับสนุน  ไดรับทุนการศึกษา  จํานวน  3  คน ในแตละเทอม 
(คนเกา 1 คน ใหม 2  คน) 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนการศึกษา ไดเกรด 3.00     
ขึ้นไป 

   

   1 5 2      
 



 บบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.201 โครงการปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
หองปฏิบัติการ 

ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
พลังงานไฟฟาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบโสตทัศนูปกรณ ณ หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม หองปฏิบัติการเภสัชเวท หองปฏิบัติการเภสัชเคมี    
มีการใชนอยลง ชวยประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงระบบ
โสตทัศนูปกรณเดมิโดยรวม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
อยูระหวางการดําเนินการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร  ในหองปฏิบัติการ และ
หองที่เรียน  คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 21 พ.ค. 2553  นี้ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผู ใชบริการหองปฏิบัติการ ณ  หองปฏิบัติการเทคโนโลยี เภสัชกรรม 
หองปฏิบัติการเภสัชเวท หองปฏิบัติการเภสัชเคมี ทั้งผูเรียน และผูสอน มี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
- 

   

ภ.202 สัมมนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม และ
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัช
กรรม และ หัวหนาภาควิชา
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนผูเขารวมโครงการสัมมนาที่คณะเภสัชศาสตร ไมนอยกวารอยละ 

80  ของคณาจารยที่ปฏิบัติงานในภาควิชา และจํานวนผูเขารวมโครงการ
สัมมนานอกสถานที่ ไมนอยกวารอยละ 50 

2. รายงานการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม  
นอยกวา (3.50 จากระดับคะแนน 1-5) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.203 ปรับปรุงหอง ภ.4109 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม      ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตสามารถปฏิบัติการโครงการฯ ไดพรอมกัน อยางนอย 6 กลุม 
 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
 

  อยูใน
ระหวางทํา
บันทึก

ขอความขอ
งบประมาณ
จากเงิน

รายไดของ
คณะเภสัช
ศาสตร 

ภ.204 จัดทําฐานรองและหลังคาสําหรับเครื่องปมลมสําหรับ
เครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และเครื่อง 
spray dry ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไดฐานรองและหลงัคาของเครื่องปมลมของเครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง 
fluidized bed และเครื่อง spray dry  1 ที่ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพราะลดความเสียหายของเครื่อง
เคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และเครื่อง spray dry ทําให
สามารถใชไดตามปกติในการเรียนการสอน 
 
 

  อยูใน
ระหวางทํา
บันทึก

ขอความขอ
งบประมาณ
จากเงิน

รายไดของ
คณะเภสัช
ศาสตร 

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.205 ปรับปรุงหองตอกเม็ดยาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตสามารถปฏิบัติการไดพรอมกัน อยางนอย 7 กลุม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
2. อาการแสบจมูก ไอ จามของนิสิตและอาจารยที่เขาปฏบิัติการใน

หองตอกเม็ดยาลดนอยลง 
 

  อยูใน
ระหวางการ
ดําเนินการ
จัดซื้อเครื่อง
ตอกยาเม็ด 

ภ.206 ปรับปรุงหองปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยี
เครื่องสําอาง 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
/ หนวย Unit Cell 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตสามารถปฏิบัติการโครงการฯ ได 5 วันทําการ พรอมกันอยางนอย 
12 กลุม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
นิสิตสามารถปฏิบัติการโครงการฯ ได 5 วันทําการ พรอมกันอยางนอย 
12 กลุม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

  อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ
หาผูรับเหมา
ปรับปรุง

ระบบไฟฟา
โตะ

ปฏิบัติการ 

ภ.207 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2553 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการไมนอย 90 % 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ทัศนคติที่ดีตอคณะเภสัชศาสตร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. นิสิตทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของการเปนนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   

 
 
 



 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.209 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ตางประเทศ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน  ปการศึกษา  2553 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตเขารวมโครงการมากกวา 80 % 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
นิสิตเขารวมรอยละ 97.50 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณและทักษะความรูเพิ่มมากขึ้น 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ไดเห็นระบบการทํางานของเภสัชกร ที่อยูในชุมชนในประเทศสิงคโปร 

 
 

 
 
 
 

  

ภ.210 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัช-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน                  

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
รายงานปรับปรุงหลักสูตร 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
เนื้อหาและประมวลรายวิชาที่นําไปใชจริง 
 

   

ภ.211 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  ปการศกึษา 2553 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ  ไมนอยกวา 80 % 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ทัศนคติที่ดีตอคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   

ภ.212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณพัฒนา
งานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  ตางประเทศ  นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  
ปการศึกษา  2553 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตเขารวมโครงการมากกวา 80 % 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณและทักษะความรูเพิ่มมากขึ้น 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ
 

ภ.213 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพฒันาการ
จัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
ประจําป 2553 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนคณาจารยในภาควิชาเขารวมสัมมนาตลอดโครงการไมนอยกวา      

รอยละ 60 ของคณาจารยทั้งหมดในภาควิชา 
2. ประมวลรายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง         พ.ศ .

2551 สําหรับกลุมวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
3. ประมวลรายวิชาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาเภสัชกรรม

คลินิกสําหรับปการศึกษา 2553-4 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2551 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารยในภาควชิาทราบปญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอนที่แทจริงและไดรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ รวมกัน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

ภ.214 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสายคลินิกของ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนอาจารยที่ไดเดินทางไปฝกปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ  (2 คน) 
2. จํานวนอาจารยที่ผานการฝกปฏิบัติงานที่ไดเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

หรือวุฒิบัตร (100%) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
อาจารยของภาควชิาทั้งสองทานที่ผานการฝกอบรมไดศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือ วุฒิบัตรอยูแลว (part time) หลังจากเขารวมโครงการอาจารย
ทานหนึ่งไดลาศึกษาตอแบบ full time สวนอีกทานหนึ่งตัดสินใจเรียนวุฒิบัตรผาย
วิทยาลัยเภสัชบําบัดจํานวน 1 ป และกําลังหาทางศึกษาตอตางประเทศตอไป 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสายคลินิกโดยเฉพาะ

รายวิชาเภสัชบําบัดประยุกตในสวนของปฏิบัติการ และการเตรียมความพรอม
ของนิสิตในการฝกปฏิบัติงาน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติงานนิสิต ณ แหลงฝกโดยอาจารยสาขา
คลินิกที่ผานการฝกปฏิบัติงานผานโครงการนี้ 

   



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.215 ปรับปรุงหองปฏิบัติการงานบริบาลเภสัชกรรม หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนหองปฏิบัติการใหมที่ตอบวัตถุประสงคในการใชงานอยางเหมาะสม 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการใชหองปฏิบัตกิาร 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของปฏิบัติการของรายวิชา

ทางเภสัชกรรมคลินิกและ clerkships 
2. มีหองปฏิบัติการเชงิบูรณาการสําหรับเพิ่มทักษะในการใหบริบาลทางเภสัช

กรรมแกนิสิต 

 
 
 

 
 

 
 

  

ภ.216 โครงการปรับปรุงหองชุดปฏิบัติการของภาควิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ  (หอง ภ.3307, 3303, 3304 
และ 3305) 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนหองปฏิบัติการใหมที่ตอบวัตถุประสงคในการใชงานอยางเหมาะสม 
2. จํานวนรายวิชาที่มกีารใชหองปฏิบัติการ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของปฏิบัติการของรายวิชา 
2. มีหองปฏิบัติการเชิงบูรณาการสําหรับเพิ่มทักษะในการใหบริบาลทางเภสัช

กรรมแกนิสิต 

  รอ
งบประมาณ

จาก
สวนกลาง 

ภ.217 โครงการจัดหาหนงัสือเขาหองอานหนังสือ รองคณบดีฝายวิชาการ      ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
รายการหนังสือมีความครอบคลุมรายวิชาที่จัดสอนยิ่งขึ้น  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีการประชุมคณะกรรมการประกอบดวยหัวหนาภาควชิาและรองคณบดฝีาย
วิชาการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
อาจารย/นิสิตมีความพึงพอใจในรายการหนังสือที่จัดหา เฉลี่ยระดับตั้งแต 3.5 
จากสเกล 5 ระดับ 
 

  ยังมี
งบประมาณ
คงเหลืออยู 

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.218 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนนิสิตที่เขารวมการสัมมนาไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิต 
2. จํานวนอาจารยที่เขารวมการสัมมนา ไมนอยกวา รอยละ 50 ของจํานวนคณาจารย

ระดับบัณฑิต 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความพึงพอใจในงานปฐมนิเทศ เฉลี่ยระดับตั้งแต 3.5 จากสเกล  5 ระดับ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
นิสิตมีความพึงพอใจในงานปฐมนิเทศ เฉลี่ย 4.19 อยูในระดับมาก 

 
 
 

 
 
 

 

  

ภ.219 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ   รองคณบดีฝายวิชาการ   
ตาม

งบประมาณ
เหลือของ
ภาคเรียน 
1/2553 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากตางสถาบัน
ทั้งในประเทศและตางประเทศปละไมต่ํากวา 6 ครั้ง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. อาจารย นักวิชาการตางสถาบันและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

และวิชาการใหมๆ 
2. อาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกทักษะการฟง การวิเคราะหและการวิจารณ

งานวิชาการอยางสรางสรรค 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผูเขารวมสัมมนา เฉลี่ยระดับตั้งแต 3.5 จากสเกล 

5  ระดับ 
 

   

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.220 โครงการฝกปฏิบัตกิารนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ   

รองคณบดีฝายวิชาการ  
รอถามดํา
วามีคนมา
ขอไป
นําเสนอ
หรือไม 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
รอยละ 10 ของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดเขารวมการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับประเทศ อยางนอย 1 ครั้งในระยะเวลาของ 1  ปงบประมาณ  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและวิชาการใหมๆ 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดฝกทักษะการฟง การวิเคราะห การวิจารณและนําเสนอ

ผลงานวิชาการอยางสรางสรรค 
3. เปนโอกาสใหเกิดการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับนักวิชาการจาก

ตางสถาบันและตางประเทศ 
 

   

ภ.221 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีพิมพ ผลงานทางวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
เชิงปริมาณ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยที่เขารวมโครงการมีผลงานทาง
วิชาการที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอย 12  คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีนิสิตเขารวมโครงการ 15 คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยไดฝกการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการ

ตีพิมพ 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยไดฝกทักษะการเขียน การวิเคราะห การ

วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรคกับชาวตางประเทศ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ผูเขารวมโครงการไดฝกการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงวิเคราะห วิจารณผลงาน
ทางวิชาการกับชาวตางประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.222 การใหการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
รอถามดํา
วามีคนมา
ขอไปทุน
หรือไมใน
ภาคเรียน 
1/53 แต
ในภาค
เรียน 

2/52 ไมมี
ผูไดรับทุน
เนื่องจาก
ไมผาน
เกณฑ 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
การเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก 
 
 

   

ภ.223 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเขมแข็งของ
หลักสูตรคณะเภสชัศาสตรและสรางเสริมสุขภาพ 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีนิสิตเขาศึกษาตั้งแตรอยละ 60 ของเปาหมายที่ตัง้ไว 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก

รายงานการประชมุ 
2. ไดแนวทางเพื่อดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพใน

หลักสูตรรวมกัน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีการประชุมที่ปาย เพื่อใหเกิดแนวคิด สสส รวมกัน และ สัมมนาใน
ภาควิชาเกี่ยวกับการดําเนินการ TQF เพื่อเปนการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.224 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการสอน (ชื่อเดิม) 
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวน
คณาจารยที่ปฏิบัตงิานอยู 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีคณาจารยเขารวม 44 คน (รอยละ 80) 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 

 

  

ภ.225 โครงการฝกอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของคณาจารย 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. คณาจารยเขารวมโครงการจํานวนอยางนอยรอยละ 60 ของจํานวน

คณาจารยที่ปฏิบัตงิานอยู 
2. มีรายวิชาที่จัดทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน          

อยางนอย 3 รายวชิา 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารยไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณาจารยยิ่งขึ้น 

   

ภ.227 โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีการดําเนินการจัดสอบ 2  ครั้ง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
จัดสอบ 2 ครั้ง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การดําเนินการจัดสอบผานไปดวยดีและครอบคลุมตามประกาศคณะ
เภสัชศาสตรวาดวยการสอบรวบยอด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ดําเนินการราบรื่น 

 
 

 
 
 
 

 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.228 โครงการฝกอบรมการเตรียมพรอมนิสิตเพื่อการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 80 ของจํานวนนิสติที่ตองสอบ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
แตนิสิตเขารวมไมสม่ําเสมอ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความพรอมในการสอบฯ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ผลสอบไดประมาณ 55 

 
 

 
 
 
 

  

ภ.229 โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะ
เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การสอบดําเนินไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
เรียบรอย 

 
 

 

  

ภ.230 โครงการสงเสริมสหกิจศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตไปสหกิจศึกษา 3 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
นิสิตเขารวมโครงการจํานวน 3 คน  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
สหกิจศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ราบรื่น 

 
 

 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.231 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
นิสิตเภสัชศาสตร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตมีการเขาไปใชหอง ภ.5104 เพื่อฝกทักษะ ตั้งแตรอยละ 60 ของจํานวนนิสิตที่มี 
สิทธิ์สอบ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตสอบผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในสวนของการวัดทักษะฯ ตั้งแตรอยละ 60      
ของจํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ 
 

   

ภ.232 โครงการสัปดาหเภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ 
ประจําป 2553 

รองคณบดีฝายวิชาการ   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวาหารอยคน 
2. สามารถดําเนินการไดภายในงบที่กําหนด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมชม/กิจกรรม มีความพึงพอใจ ตั้งแตระดับ 3.5 (จากสเกล 1-5) 
2. นิสิตที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ตั้งแตระดับ 3.5 (จากสเกล 1-5) 
 

   

ภ.233 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร รองคณบดีฝายวิชาการ   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ประชาชนรับทราบการเปดรับหลักสูตรตางๆของคณะเภสัชศาสตร 
 

   

ภ.234 โครงการจัดทําหองเตรียมการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

รองคณบดีฝายวิชาการ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑประจําหองเตรียมการสอบ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
หองเตรียมการสอบมีความปลอดภัยและสะดวกในการจัดเก็บเอกสารและวัสดุสอบ 
 

 
 

 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนินโครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.235 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย
สาธารณสุข 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตชั้นปที่ 3  เขารวมการดูงาน รอยละ 100 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
แบบประเมินการนําเสนองานที่ไปดู (ไดรับคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป) 
 

 
 

 
 

 
 

  

ภ.236 โครงการประชุมสัมมนารายวิชาใหม ในกลุมเภสัช
ศาสตรสังคมและการบริหาร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไดประมวลรายวิชารายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ไดประมวลรายวิชารายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
มีความพรอมในการเปดรายวิชาใหมยิ่งขึ้น 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีความพรอมในการเปดรายวิชาใหมยิ่งขึ้น 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

รวม 20 10 2 2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ
 

ภ.301 โครงการฝกปฏิบัตงิานบริบาลเภสัชกรรม น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล   
 

  ตัวบงชี ้  
1. นิสิตมีผลการเรียนในระดับดี-ดีมาก ไมนอยกวารอยละ 70 
2. นิสิตมีความพึงพอใจตอกระบวนการฝกปฏิบัติงาน ในระดับดี-ดีมาก 
3. นิสิตมีแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพหลังจากการผานการฝก

ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

  

ภ.302 โครงการฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพเภสัชกรรม น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล   
มี.ค.-ก.ค.53 

 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีแหลงฝกที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
การประเมินความรู ความเขาใจ ของนิสิตจากการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
 

   

ภ.303 โครงการฝกปฏิบัตกิารเสริมประสบการณ
สาธารณสุขในชุมชน 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล   
มี.ค.-ก.ค.53 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนแหลงฝกเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตทราบปญหาชุมชน และสามารถจัดทําโครงการเพื่อวางแผนแกไขปญหา 
2. รายงานการฝกปฏิบัติงาน และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
 

   

ภ.304 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการฝก
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ       
งานพัฒนาและประสานการ
ฝกปฏิบัติงาน 

    ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตทราบแนวทางในการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถานบริการ

สาธารณสุข 
2. นิสิตมีความพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อการฝกปฏิบัติงาน

ในระดับดี-ดีมาก  
3. นิสิตมีแนวทางในการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
 

 
 

 
 

 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.305 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการฝก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

รศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. อาจารยประจําแหลงฝกที่เขารวมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ 70 
2. นิสิตเขารับการอบรมเต็มจํานวน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
แบบประเมินผลการจัดโครงการอบรม 

 
 
 

 
 

  

ภ.306 โครงการฝกปฏิบัตงิานระยะสั้น ณ หอผูปวยใน
โรงพยาบาล 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล  
 

   ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
เภสัชกรแหลงฝกประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาของนิสิตแตละราย  
 

 
 

 

  

ภ.307 โครงการสังเกตการณปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรใน
รานยา 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล     ตัวบงชี ้ 
1. แบบบันทึกกิจกรรมของนิสิต คนละ 1 ฉบับ 
2. นิสิตสามารถนําประสบการณไปใชในการฝกปฏิบัติงานเภสัช

กรรมโรงพยาบาลได 

 
 
 

  

ภ.308 โครงการพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล   
ต.ค.52-ก.ค.53 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ  และ เชิงคุณภาพ   
อาจารยแหลงฝก (สังกัดคณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร) สามารถรับ
นิสิตฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมได ในสัดสวน อาจารย 1 คน 
ตอนิสิต 3 คน ตอป 
 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูใหขอมูล 

เสร็จ
เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.309 โครงการประชุมความรวมมืออาจารยแหลง
ฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม   
ปการศึกษา 2553 
 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล    
12-15 พค.53) 

 

 ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
เภสัชกรแหลงฝกปการศึกษา 2553 เขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี ถึงดีมาก 
2. ผูเขารวมโครงการ มีความเขาใจ และมีความพรอมในการฝกปฏิบัติงานบริบาล

เภสัชกรรม 
 

   

ภ.310 โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ       
งานพัฒนาและประสานการ
ฝกปฏิบัติงาน 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
เภสัชกรแหลงฝกฯ ปการศึกษา 2553  เขารวมประชุมไมนอยกวา 30 คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูเพิ่มขึ้นภายหลังการประชุม (แบบประเมิน) 
2. ผูเขารวมประชุมไดรับขอมูล ความรู ทางวิชาการดานการบริบาลเภสัชกรรมที่

ทันสมัย และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานประจําได 

 
 

 
 
 

 

  

ภ.311 โครงการเสริมประสบการณวิชาเภสัชเวท  
ณ  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์   อ.แมริม  จ.เชียงใหม 

หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท   

 
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานผลโครงการ จํานวน 1 ฉบับ 
2. จํานวนนิสิตเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ  60 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีประสบการณดานการจัดจําแนกหมวดหมูพืชสมุนไพร (Taxonomy) 
2. นิสิตไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากร    

ดานพืช 
 

   

 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.312 โครงการจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงาน และปรับปรุง
คูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม เพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คูมือการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม วิชาเลือก 
 

 
 

  

ภ.313 โครงการตรวจประเมินมาตรฐานแหลงฝก
ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อ การสรางเสริม
สุขภาพ 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล  
 

   ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานแหลงฝก 
 

 
 

 

  

ภ.314 โครงการประชุมสัมมนาการฝกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
รายงานผลการดําเนินงาน 
 

 
 

 

  

ภ.315 โครงการจัดทําฐานขอมูลบริการทางวิชาการ
บริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
แบบประเมินการใชฐานขอมูลสารสนเทศ จากผูใชบริการ 
 

 
 

 

  

ภ.316 โครงการฝกปฏิบัตงิานของนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

น.ส.จิตตียพร  ตันติกูล   
มี.ค.-ก.ค.53 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตผูผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติการ 
ไมนอยกวารอยละ 90  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
รายงานการฝกปฏบิัติงาน 
 

   

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.317 โครงการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

ประธานคณะกรรมการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
คณะกรรมการสํารวจแหลงฝกงาน  ไมต่ํากวา 5 แหลง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
มีแหลงฝกงานที่ผานเกณฑการสํารวจ ไมต่ํากวา 5 แหลง 
 

   

ภ.318 โครงการเยีย่มชมดูงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยเีภสัช-
กรรม 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
เขาเยี่ยมชมดูงานโรงงานไมต่ํากวา 2  แหลง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
เขาเยี่ยมชมดูงาน บริษัท ไบเออรสดร็อฟ (ประเทศไทย) จํากัด และ 
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ ดีมาก 
ปญหาอุปสรรค  
รถบัสเสียระหวางเดินทางกลับ ทําใหกลับถึงคณะเภสัชศาสตรชากวาเวลา
ที่กําหนดไว  (จาก เที่ยงคืน เปน ตี 3   ที่นั่งแคบ รถบัส 60  ทั่นั่ง 1  คัน)
และมีขอเสนอแนะวา เนื่องจากจํานวนนิสิตที่ไปมีจํานวน 60   คน ควรใช
รถบัส 40  ที่นั่ง 2  คันจะนั่งไดสบายกวา  ซึ่งอาจมีขอจํากดัดาน
งบประมาณ ทําใหไดรถที่นั่งแคบและคันเดียว 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจากพหุภาคี 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.319 โครงการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมและงาน
บริการวิชาการ ณ โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.ศิรดา  มาผันตะ   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนอาจารยสายคลินิกที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50 

ของอาจารยสายคลินิกทั้งหมด 
2. จํานวนบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่ถูกนําเสนอผลงานหรือ

เผยแพรอยางนอยปละ 2 ฉบับ 
3. มีจํานวนโครงการที่เปนลักษณะการบริการวิชาการ หรือพัฒนาการ

เรียนการสอนที่เปนความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตรและ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวรไมนอยกวาปละ 2 โครงการ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่ 3 มีเพียง 1 โครงการเทานัน้ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเภสัชศาสตร และ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร รวมถึงคณะใน cluster 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. มีการพัฒนาหรือเพิ่มคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนผาน
ประสบการณการทํางานจริง หรือในสถานการณจริง และเปนการ
นําหลักวิชาการทีถู่กตองและเหมาะสมมาประยุกตใชกับผูปวยอยาง
เปนรูปธรรม 

 

   

รวม 12 5 1 1     
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน  2553) 
ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.401 รวบรวมขอมูลนักวิจัยและผูชวยวิจัย และ
ครุภัณฑวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ขอมูลทางดานความรู เทคนิค และความชํานาญของนักวิจัย ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรภายใน คณะเภสัชศาสตร 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. การเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยภายในคณะฯ ในแงการใช

ทรัพยากรบุคลากร และครุภัณฑสูงสุด 
2. ผลการทดลองที่ถูกตอง และเชื่อถือได 
3. ความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรทีอ่าจลดนอยลง 
 

   

ภ.402 หองปฏิบัติการปลอดภัย การจัดเก็บ การคัดแยก 
และการกําจัดขยะจากหองปฏิบัติการ (Waste  
management ) 
 

นางสุธีนันท  บุญสงแท   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีระบบการคัดแยก การกําจัดเก็บขยะและของเสียในหองปฏิบัติการ และ

ของคณะเภสัชศาสตร 
2. ลด หรือปองกันอุบัติการณ หรืออันตรายที่เกิดจากขยะหรือของเสีย 
3. ลดตนทุนในการสงของเสียไปกําจัดภายนอก 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ปลอดภัย 
2. ไมมีอุบัติการณ หรืออันตรายที่เกิดจากขยะหรือของเสีย 
3. ลด หรือไมมีคําตําหนิในเรื่องขยะหรือของเสียภายในคณะเภสัชศาสตร 
 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.403 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. กระตุนใหการเผยแพร และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติมีจํานวน

มากขึ้น 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (Peer Review) และเผยแพรคิดเปน 30% ของนักวิจัยทั้งหมด 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ และเผยแพรในระดับนานาชาติคิดเปน 10% ของนักวิจัย

ทั้งหมด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. เผยแพรชื่อเสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะเภสัชศาสตร 
2. นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ไดรับประสบการณในการเผยแพร และตีพิมพผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

   

ภ.404 ผูชวยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีนิสิตบัณฑิตศึกษาสมัครเปนผูชวยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. การเพิ่มพูนประสบการณทางดานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัย 
2. ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารยลดนอยลง 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัยมีความรูทาดานภาคปฏบิัติ และเกิดความมั่นใจในการ

ดําเนินงานวิจัย ที่เกี่ยวของ กับภาคปฏิบัติที่เขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.405 ทุนอุดหนุนในนําการเสนอปริญญานิพนธของ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนโครงการทีมีคุณภาพเหมาะสมกับเกณฑการใหรางวัล คิดเปน 80% ของ
จํานวนรางวัลทั้งหมด 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. สรางบรรยากาศการวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร กระตุนใหเกิดความ

กระตือรือรนของนิสิตในการศึกษาวิจัย  จัดทํา และการนําเสนอ
โครงการวิจัย 

2. กอใหเกิดแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการทําการวิจัยในอนาคต งานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

ภ.406 โครงการอบรมเพื่อใหความรูและเตรียมความ
พรอมนิสิต กอนเรียนปฏิบัติการและการทํา 
วิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตสอบผานการทดสอบและไดรับ Safety card ทุกคน 
2. ไมมี หรือลดอุบัติการณอันตรายที่เกิดขึ้นตอนิสิตที่ผานการอบรม 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย และตระหนักถึงความปลอดภัย

ขณะทําการทดลอง 
2. คณะเภสัชศาสตร ไดรับการยอมรับจากในและนอกมหาวิทยาลัย 

ทางดานหองปฏิบัติการปลอดภัย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 
 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.407 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และ
การวิจัยกับสถาบันตางๆ 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
สัญญาความรวมมือระหวางสถาบันอยางนอย 1 สัญญา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ความรวมมือในการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  กับ Franche-Comte” 
University (UFC) ประเทศฝรั่งเศล โดยสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปทําการวิจัยในระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบัน 
2. แหลงรองรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองไปทําวิจัยในตางประเทศ 
3. วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการอบรม 
4. การแลกเปลีย่นขอมูลวิชาการ และ/หรือนักวิจัย 
5. แหลงขอมูลในการคนควาและวิจัย และที่ปรึกษาทางการวิจัย 
 

   

ภ.408 การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวย
ปฏิบัติการวิจัย 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (Peer Review) เผยแพร และ/หรือทุนวิจัยที่
ไดรับ คิดเปน 1 เรื่อง ตอหนวยปฏิบัติการวิจัย ตอป  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
- 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. หนวยปฏิบัติการวจิัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
4. การเผยแพรชื่อเสียงทางดานงานวิจัยใหกับคณะฯ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
- 

   



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 
 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.409 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปละไมต่ํากวา 1  เรื่อง 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ไดงานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร  ที่สามารถนํามาใชแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพงานเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของคณะเภสัชศาสตร 
 

   

ภ.410 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะ
เภสัชศาสตรในการประชุมวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2553 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม     
คณะเภสัชศาสตร งานประสานการ
วิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร 

  
ชวงเดือน 
ก.ค. 53 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีผูเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ของคณะเภสัช
ศาสตร มากกวารอยละ 50  ของเปาหมายที่ตั้งไว (เปาหมาย 200  ทาน) 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผูเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยของคณะ อยูในระดับดี 

 

   

ภ.411 จัดหาครุภัณฑงานวิจัยพื้นฐานคณะเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายวิจัยฯ   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ไดครุภัณฑตามจํานวนและคุณลักษณะ  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณะเภสัชศาสตรมีครุภัณฑทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
2. คณะเภสัชศาสตรมีศักยภาพในการทําวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
3. มีผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปตอยอด เพื่อขอทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอกได 
 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.412 จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับการ
เรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร 

หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
KPI งานการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตรที่ดีขึ้น 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณะเภสัชศาสตรมีครุภัณฑทางวิทยาศาสตรพื้นฐานในการเรียนการสอน

ที่เพิ่มขึ้น 
2. คณะเภสัชศาสตรมีศักยภาพในการเรียนการสอน และการทําวิจัยที่

เพิ่มขึ้น 
3. นิสิตไดรับผลประโยชนในการทําปฏิบัติการที่ดีมากขึ้น 

   

ภ.414 สรางเครือขายวิจัยและวิเทศสัมพันธของสถาบัน น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. ไดแนวทางเพื่อสรางศักยภาพงานเครือขายวิจัยและวิเทศสัมพันธ และ

กรอบความรวมมือดานการวิจัยและวิเทศสัมพันธของคณะเภสัช-
ศาสตรใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น และเปนระบบมากขึ้น (ปที ่1-2553) 

2. กรอบความรวมมือดานการวิจัยและวิเทศสัมพันธของคณะเภสัช-
ศาสตรมีคุณภาพ มีจํานวนที่สูงขึ้นและเปนระบบมากขึ้น (ปที่ 2 - 
2553  เปนตนไป) 

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ศักยภาพงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และกรอบความรวมมือดานงาน

เครือขายวิจัยใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น และเปนระบบมากขึ้น 
2. คณะเภสัชศาสตรมีความรวมมือดานการวิจัยและวิเทศสัมพนัธที่มีคุณภาพ 

มีจํานวนสูงขึ้น และเปนระบบมากขึ้น 
3. อาจารย นักวิจัย และนิสิตไดรับผลประโยชนจากงานเครอืขายการวิจัย

และวิเทศสัมพันธ 
 

   



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.415 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง  
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของนิสิต อาจารย 
2. จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ  80% ของจํานวนโครงงานทั้งหมด 
3. มีโครงงานที่สามารถสงเขาประกวด/แขงขันกับหนวยงานภายนอกได ไมนอยกวา 2   โครงงาน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัตถุประสงคของ

รายวิชา 
2. นิสิตมีความรู ความเขาใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ผลการประเมินการนําเสนอโครงงานอยูในระดับดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

ภ.416 การจัดประชุมวิชาการ “From 
Pharmacognosy to 
Pharmacology: Integrative 
Approach of Natural Product 
Research” 

รศ .ดร .กรกนก อิงคนินันท    
 

   ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาเขารวมประชุม 30  คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
-มีอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาเขารวมประชุม 79 คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
อาจารย นักวิจัย และนักศึกษาไดความรูความเขาใจในการเชื่อมโยงองคความรูดานเภสัชวิทยาและ
เภสัชเวท  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
-ผูเขารวมประชุมไดความรูความเขาใจในการเชื่อมโยงองคความรูดานเภสัชวิทยาและเภสัชเวท 
ประเมินจากแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจ 
-มีการปรึกษาหารือ พัฒนาความรวมมือระหวางนักวิจัยในโครงการ PlantaSafe มีการวางแผนการ
แลกเปลีย่นนักวิจัยและนักศึกษา ป 2553 
-นักวิจัยในโครงการ PlantaSafe ไดมีโอกาสพบผูบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และปรึกษาหารือเรื่อง
ความรวมมือระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.417 เสวนาวิชาการเรื่องการตีพิมพผลงานวิชาการ
และจริยธรรมในการวิจัย 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง   
 

  ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีผูเขารวมการเสวนาทางวิชาการประมาณ 50  ทาน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารย นักวิจัย และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความรู ความเขาใจ        
และตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมในงานวิจัยมากขึ้น 

   

ภ.418 จัดสรรพื้นที่ (กั้นหอง (หองปฏิบัติการ  ภ. 4208 
เพื่อความปลอดภยัดานสุขภาพจากสารเคมี 

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. ไดหองปฏิบัติการ 2 หองที่มีขนาดเหมาะสม 
2. ปริมาณ(ไอ)สารเคมีลดลง หรือไมมีกลิ่นสารเคมีในหองปฏิบัติการการ

ออกแบบโมเลกุลยา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ไดหองปฏิบัติการ 2 หอง ซี่งสามารถปองกันการรบกวนจากไอสารเคมี 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ไดหองปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยจาก(ไอ)สารเคมี 
2. อาการเจ็บปวยของนิสิตและอาจารยที่เขาปฏิบัติการในหองนอยลง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
หองปฏิบัติการปราศจากกลิ่น ไอสารเคมี ทําใหไมรบกวนระบบทางเดิน
หายใจของผูปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

ภ.419 การจัดการและปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ 
ของเสีย 

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา
สังคม 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
มีสถานที่พักของเสียประจําอาคาร 3  อาคาร 4 และอาคาร 5  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย และบุคลากร คณะเภสัชศาสตรอยูใน
ระดับดี 

   

 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.420 ปรับปรุงหอง ระบบไฟฟฟา, โทรศัพท
และแสงสวางหนวยปฏิบัติการวิจัย 
Biotechnology and Molecular 
Research Unit  คณะเภสัชศาสตร 

ผศ.ดร .อนันต อุนอรุณ หัวหนา
หนวย Biotechnology and 
Molecular Research Unit 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. ระบบไฟฟาใหแสงสวางใชงานไดสมบูรณทั้งหองปฏิบัติการ 
2. ระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟา 
3. มีความพรอม เพื่อรับมือ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผูใชงานหนวยปฏิบัติการมีความรูสึกปลอดภัยขณะปฏิบัตงิาน 
2. ผูใชงานหนวยปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ ในการใชงานหองปฏิบัติการ 
3. ผูใชงานหนวยปฏิบัติการรูวิธีปฏิบัติตนในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน 

   

ภ.421 โครงการปรับปรุงหนวย
ปฏิบัติการวิจัยกัมมันตรังสี 

ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. ไดหองปฏิบัติการวิจัย (ภ.4303) ที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

สารรังสี 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารรังสีที่มีมากขึ้น 
ปญหาอุปสรรค   
ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณจากเงนิรายได มหาวิทยาลัย จึงขอยกเลิกโครงการ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นักวิจัยที่ใชหองปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวของกับสารรังสีมีความพึงพอใจในการใชบริการ 

  
 

 
 

 
 
 

 

ภ.422 โครงการปรับปรุงหองมืดสําหรับ
ลางฟลม และใชงานสําหรับ
เครื่องมือวิเคราะหภาพและ
เครื่องมือที่ไวตอแสง 

ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. ไดหองปฏิบัติการวิจัย (ภ.3301) ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชฟลมและ

การวิเคราะหภาพจากฟลมและเครื่องมือที่ไวตอแสง 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชฟลมและการวิเคราะหภาพจากฟลมและเครื่องมือที่ไวตอแสง

ที่มีมากขึ้น 
 

   

 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.422 (ตอ) โครงการปรับปรุงหองมืดสําหรับลางฟลม 
และใชงานสําหรับเครื่องมือวิเคราะหภาพ
และเครื่องมือที่ไวตอแสง 

ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง     ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ขณะนี้อยูในระหวางการเสนอราคาในการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับ
การปรับปรุงหองและขออนุมติเงินสนับสนุนการปรับปรุงหองจาก
งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร หมวด
ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง จํานวน 20,000 บาท และเงินงบประมาณแผนดิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการผลิตแพทยเพิ่มชาวชนบท ป 2553) ใน
สวนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพัน
บาทถวน) 
ปญหาอุปสรรค   
ไมไดรับการอนุมติงบประมาณจากเงนิรายไดมหาวิทยาลัย จึงเปลีย่นแปลง
รายละเอียดของงบประมาณ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
นักวิจัยที่ใชหองปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชฟลมและการวิเคราะห
ภาพจากฟลมและเครื่องมือที่ไวตอแสงมีความพึงพอใจในการใชบริการ 

   

ภ.423 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยผลลัพธทาง
เภสัชกรรม 

รศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ       ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. หองสะอาด มีสีของผนังที่สวยงาม 
2. มีมุลี่ที่มีคุณภาพ ไมหงิกงอ สามารถเปดปดกั้นแสงไดตามตองการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
เปนไปตามขอบงชี้ทั้งสองตัว 
 

   

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553 

ยุทธศาสตรที่  4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
 

ภ.424 ติดตั้งลิฟตขนสงสําหรับปฏิบัติการทางเภสัช
ศาสตร 

น.ส.ยุพา  เอี่ยมบัวหลวง     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ลด หรือปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่เกิดขึ้นตอบุคคล และความสียหาย
ตอสิ่งของและตัวอาคาร 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ปลอดภัย 
2. ไมมีอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่เกิดจากการขนสงครุภัณฑ อุปกรณ สารเคมี 

และอื่นๆ 

   

ภ.425 โครงการปรับปรุงหองเก็บเอกสารงานวิจัยทาง
คลินิก (หอง ภ.2302) 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. หองเก็บเอกสารงานวิจัยจํานวน 1 หอง 
2. จํานวนโครงการจากอาจารยในภาควิชาที่ทําการศึกษาวจิัยทางคลินิกที่

เก็บเอกสารที่หองดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 
(ไมรวมโครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล) 
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.501 โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต รองคณบดีฝายกิจการนิสิต       ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการดําเมีรายงานสรุปและการประเมินผลการดําเนินงานของทุกโครงการ 
2. ที่จัดนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ รอยละ 80 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู และการทํางานผานการทํา

กิจกรรมในโครงการตางๆ 
2. นิสิตใหความสนใจ เรียนรูและสรางประสบการณชีวิตจากการทํากิจกรรม

อยางสรางสรรค 

   

ภ.502 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตเภสัชศาสตรที่จะจบการศึกษา เขารวมโครงการรอยละ 80 ขึ้นไป 
2. คณาจารย เขารวมโครงการอยางนอย 10  ทาน 
3. ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดีขึ้นไป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีนิสิตเภสัชศาสตร พิษณุโลก เขารวมเกิน 92% และคณาจารยเขารวม
จํานวน 11 ทาน ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดีมากขึ้นไป 
ปญหาอุปสรรค   
-นิสิตบางคนยกเลกิการเขารวมโครงการกระทันหัน 
-มีพายุเขาทําใหกิจกรรมดําน้ําไมสามารถทําได 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตเภสัชศาสตรที่จะจบการศึกษา มีแนวทางในการทํางานและประกอบ

วิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
2. นิสิตเภสัชศาสตรที่จะจบการศึกษา ตระหนักถึงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม และความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 
3. นิสิตเภสัชศาสตรที่จะจบการศึกษา มีความสัมพันธอันดีตอกัน และตอ

คณะเภสัชศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.502 
(ตอ) 

โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
มีการเสวนาจากเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีประสบการณและกิจกรรมอําลา
และนันทนาการตางๆ นิสิตประเมินผลอยูในระดับดีมากขึ้นไป 
ปญหาอุปสรรค  
-มีปญหาเรื่องการจัดการรถรับวิทยากร และการเช็คจํานวนนิสิตเล็กนอย 
แกไขได 

   

ภ.503 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางที่จะจบการศึกษา เขารวม

โครงการรอยละ 80 ขึ้นไป 
2. คณาจารย เขารวมโครงการอยางนอย 5  ทาน 
3. ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดีขึ้นไป 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ที่จะจบการศึกษา มีแนวทางใน

การทํางานและประกอบวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
2. นิสิตฯ ที่จะจบการศึกษา ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 
3. นิสิตฯ ที่จะจบการศึกษา มีความสัมพันธอันดีตอกัน และตอ              

คณะเภสัชศาสตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 

(4) 
สถานะโครงการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.504 โครงการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน 
แนะแนววิชาชีพ และการศึกษาตอ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตคณะเภสัชศาสตรที่จะจบการศึกษาเขารวมโครงการ  80% ขึ้นไป 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตรับทราบขอมูลขาวสารดานการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอ อยางสม่ําเสมอ 
2. นิสิตเขาใจแนวทางในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตออยางถูกตอง เหมาะสม 
3. นิสิตมีความมั่นใจ และมีความพรอมในการสมัครงาน หรือศึกษาตอ 
4. นิสิตเขาใจการเตรียมตัวสําหรับการทํางาน หรือศึกษาตอ 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

ภ.505 โครงการฝกอบรม สรางเสริมทักษะนิสิตตอ
การจัดกิจกรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีนิสิตเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ  50  ของจํานวนคณะกรรมการสโมสรนิสิต และ

คณะกรรมการบริหารชมรมในคณะเภสัชศาสตร 
2. มีแผนงานและรางโครงการตาง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต ของคณะเภสัชศาสตรตลอดป

การศึกษา 2553 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตเขาใจถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการ

บริหารชมรม 
2. นิสิตเขาใจวิธีและขั้นตอนการบริหารโครงการที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนระบบ 
3. นิสิตทราบปญหา และแนวทางแกไขในการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิตตางๆ 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ
 

ภ.506 โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการ
ดําเนินงานฝายกิจการนิสิต 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. อาจารยที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต เขารวมโครงการรอยละ 50  ขึ้นไป 
2. ผูรับผิดชอบ )หรือตัวแทน(โครงการกิจกรรมนิสิตทุกโครงการเขารวมโครงการทุกคน 
3. กรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตรเขารวมโครงการ  50% ขึ้นไป 
4. ตัวแทนชมรมของคณะเภสัชศาสตรทุกชมรม เขารวมโครงการ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตรับทราบปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินโครงการกิจกรรมนิสิต 
2. รายงานการประเมนิโครงการนิสิต กิจกรรมชมรม พรอมแนวทางการแกไข และ

รายงานสรุปขอเสนอแนะการดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต 

   

ภ.507 โครงการเกียรติบัตร และทุนการศึกษานิสิตที่ทํา
คุณงามความดี 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต 3.50 ขึ้นไปไดรับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนครบ       

ทุกคน 
2. นิสิตที่เปนกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตรประจําปการศึกษา 2553  ไดรับเกียรติ

บัตรนิสิตผูทํากิจกรรมครบทุกคน 
3. นิสิตที่มีความประพฤติดีเดนในแตละชั้นป และแตละสาขาวิชา (ยกเวนนิสติให) ไดรับ

เกียรติบัตรและรางวัลทุนการศึกษาจํานวน 8  คน 
4. นิสิตที่แตงกายดีเดน ถูกระเบียบในแตละชั้นป (ยกเวนนิสติใหม) ไดรับเกียรติบัตรและ

รางวัลทุนการศึกษาจํานวน 6 คน 
5. นิสิตที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปนทีป่ระจักษในแตละชั้นป และแตละสาขาวิชา (ยกเวน

นิสิตใหม) ไดรับเกียรติบัตรนิสิตนักกิจกรรมและทุนการศึกษาจํานวน 8  คน 
6. นิสิตที่ทําคุณงามความดีเปนที่ประจักษแกคณะฯ และมหาวิทยาลยัไดรับเกียรติบัตรและ

ทุนการศึกษาจํานวน 2  คน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ
 

ภ.507 
(ตอ) 

โครงการเกียรติบัตร และทุนการศึกษานิสิตที่
ทําคุณงามความด ี

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตที่ไดรับเกียรติบัตรมีความภาคภูมใิจและมุงมั่นที่จะศึกษาเลาเรียน และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. นิสิตมีกําลังใจที่จะรักษาคุณงามความดีทั้งในแงความประพฤติ การแตงกาย 

และการทําประโยชนใหสังคม 
3. นิสิตที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องมคีวามภาคภูมิใจในสิ่งทีต่นเองยึดมั่นปฏิบัต ิ

และเปนแบบอยางที่ดีใหแกนิสิตรุนนองตอไป 
4. นิสติรับทราบถึงความใสใจตอนิสิตของทางคณะฯ และมคีวามภาคภูมิใจในคณะฯ 

และสถาบัน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

ภ.508 โครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบทั้ง 5 กิจกรรม 
2. มีนิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตรเขารวมกิจกรรมในแตละ

กิจกรรมอยางนอย 50  คน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ 

และไดแนวทางในการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ 
2. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคุณคา และการรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. นิสิตและบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

   

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 

ยุทธศาสตรที่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกร 
(4) 

สถานะโครงการ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง) 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ
 

ภ.509 โครงการปรับปรุงหองสโมสรนิสิตคณะเภสัช-
ศาสตร 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตคณะเภสัชศาสตรมีการใชหองสโมสรนิสิตฯ ในการวางแผน และจัดกิจกรรม

อยางนอยเฉลี่ยเดอืนละ 1  ครั้ง 
2. มีการจัดเก็บเอกสาร และรายงานโครงการกิจกรรมนิสิต อยางเปนระบบทั้งใน

รูปแบบเอกสาร และไฟลคอมพิวเตอรทุกโครงการ 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตคณะเภสัชศาสตรที่ดําเนินกิจกรรมมีความพึงพอใจในการใชหองสโมสรนิสิต

ฯ ในการวางแผน และจัดกิจกรรมนิสิตในระดับดี 
2. นิสิตมีความพรอมในการเปนเจาภาพกีฬาเภสัชสัมพันธครั้งที่ 3 3  ในระดับดีมาก 
3. นิสิตคณะเภสัชศาสตรที่ดําเนินกิจกรรมมีความพึงพอใจในความเปนสัดสวน เปน

ระเบียบเรียบรอย และทัศนียภาพของหองสโมสรนิสิตฯ และบริเวณโดยรอบ 
 

   

รวม 4 5 - -     



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  6   การจัดการความร็  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.601 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร  รอบการประเมิน
ปการศึกษา 2553 

งานนโยบายและแผน  หนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา   

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. รายงานการประเมนิตนเองของคณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2553 
2. รายงานการประเมนิ/ตรวจสอบของคณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 

2553 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
คณะเภสัชศาสตร ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก 
หรือ 2.51 ขึ้นไป 

   

ภ.602 โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2553 

งานนโยบายและแผน  หนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา   

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
สรุปรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต  ปการศึกษา 2553 

 
 

  

ภ.603 KM และสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร มีศักยภาพในการทํางาน  
2. บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเภสชัศาสตร มีความสามัคคี มีขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  7  เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.701 การประชุมเชิงปฏบิัติการเรื่องการประเมินขอมูลจาก
การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ 
 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ผูเขารับการอบรมจํานวน 30   ทาน 
 

 
 

  

ภ.702 เปดใหบริการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ 

หัวหนาภาคเภสัชเคมีและเภสัชเวท     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนวันในการเปดใหบริการศูนยขอมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ไมนอยกวารอยละ 90   ของเปาหมาย  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยขอมูลสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยมี คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา (3.50  
จากระดับคะแนน 1-5 ) 

   

ภ.703 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสมุนไพร -ยาใกลตัว รศ .ดร .กรกนก  อิงคนินันท       ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการกึ่งเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู

เรื่องสมุนไพร 1 ครั้งตอป 
2. จํานวนการกิจกรรมเยาวชนรักสมุนไพร 1  ครั้งตอป 
3. จํานวนการจัดนิทรรศการแสดงสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ 1 

ครั้งตอป 
4. การใหบริการขอมูลสมุนไพร 10  ครั้งตอป 
5. จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูลสมุนไพร และเขารวมกิจกรรมของ

ศูนยขอมูลสมุนไพร 200  คน/ป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกึ่งเสวนา เรื่อง มะรุม 1 ครั้ง ในวันที่ 17 
มิถุนายน 2553 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 70 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
จากแบบสอบถาม ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 70 

   



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําป 2553  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน–  มิถุนายน 2553) 

 
ยุทธศาสตรที่  7  เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแลว 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ (KPIs) 

(6) 
หมายเหตุ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูล 
เสร็จ

เรียบรอย
แลว 

อยูในชวง 
ดําเนิน
โครงการ 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

ภ.704 พัฒนาเรือนเพาะชําสมุนไพรและสวนสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร 

หัวหนาภาคเภสัชเคมีและเภสัชเวท     ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนผูใชบริการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรอยางนอย 200 คน  
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการเยียมชมสวนสมุนไพร โดยมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา(3.50 จากระดับคะแนน 1-5 ) 

   

ภ.705 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 

    ตัวบงชี้เชิงปริมาณ    
ระบบคอมพิวเตอรสามารถรองรับการประมวลผลมากกวา 200 
transaction/วัน 
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
ระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดตลอดเวลาที่สถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชนเปดดําเนินการ และตอบสนองการประมวลผลได
รวดเร็ว 

  ยังไมไดรับ
งบประมาณ
ในการ

ดําเนินการ 

ภ.706 โครงการจัดทําระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการที่ดี 
(Good Laboratory Practice หรือ GLP) ของศูนย
ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ 

ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ      
คณะเภสัชศาสตร 

        

ภ.707 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม-
ชุมชน 

    ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ   
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมีความปลอดภัยจากการโจรกรรม 
และการลักทรัพย 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
ติดตั้งระบบตรวจจับผูบุกรุกเรียบรอยทุกสวนภายในบริเวณของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยจากการทดสอบระบบทํางานไดดี        
มีความปลอดภัยจากการโจรกรรมและการลักทรัพย 
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