
 
กราฟสรุปการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 (ตามร้อยละของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 

ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554) 
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โครงการท่ียังไมถึงระยะเวลา
จัดโครงการ

โครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ

โครงการท่ีเล่ือน/ไมเปนไป
ตามแผนดําเนินงาน

โครงการท่ีอยูในชวงดําเนินการ
และเปนไปตามแผนดําเนินงาน

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน    9 โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน    7 โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 16  โครงการ    งบประมาณ 3,165,470 บาท 
        ใช้ไป  1,496,522 บาท 
        คงเหลือ  1,668,948 บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน    9   โครงการ ดังนี้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.101 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางกายภาพ 

1,710,000  630,796 
 

      1,079,204  

ภ.103 โครงการตรวจสุขภาพ 77,000 45,210            31,790  
ภ.104 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาผู้บริหารสถาบัน 
20,050

 
17,169               2,881  

ภ.105 โครงการสนับสนนุทุนการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

75,000 38,400            36,600  

ภ.108 โครงการจัดหาชุดประชุมประจําห้อง
ประชุมไชยานุภาพ 6 

200,000 185,324            14,676  

ภ.110 โครงการปรับปรงุห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

250,000 246,400               3,600  

ภ.111 โครงการปรับปรงุอุปกรณ์ฉายภาพ
ประจําห้องบรรยายไชยานุภาพ 3, 4 
และ 5 

300,000 297,000               3,000  

ภ.113 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5   ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) คณะเภสัชศาสตร์ 

11,120 6,360               4,760  

ภ.116 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือ
อุบัติภัยและอัคคีภัยคณะเภสัชศาสตร์ 

32,520 29,863               2,657  

 



  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตบณัฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณธิาน 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน  11   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน  24   โครงการ 
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน  1   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิก    จํานวน    1   โครงการ 
  
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน 
ภ.217  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

เหตุที่เลื่อนโครงการ    ขอเลื่อนไปดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555  (วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554) 
 
โครงการที่ยกเลิก/ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน     1   โครงการ 
ภ.211  โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2553 

เหตุที่ยกเลิกโครงการ    เนื่องจากนิสิตดําเนินการจัดทํา IS ไม่พร้อมที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 38  โครงการ    งบประมาณ  5,841,313 บาท 
        ขออนุมัติเพิ่ม      11,000 บาท 
        รวมเป็น   5,852,313 บาท 

ใช้ไป  3,032,149.50     บาท 
        คงเหลือ   2,820,163.50       บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน   20  โครงการ ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.201 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท ประจําปีการศึกษา 2554 

47,640 
 

15,773.50 31,867 

ภ.202 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สําหรับการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร ์

2,501,000 2,101,000 400,000 

ภ. 203 โครงการจัดทําฐานรองและหลังคาสําหรับ
เครื่องปั๊มลมสําหรับเครื่องเคลือบเม็ดยา 
เครื่อง fluidized bed และเครื่อง spray 
dry  ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

63,000    62,890 110 

ภ.204 โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
รวมทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ.3204) 

165,000 165,000 0 

ภ.205 โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
รวมรายวิชาเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร์ 3 
(ภ.3104) 

100,000 100,000 0 

ภ.206 โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
รวมทางเทคโนโลยีเครื่องสําอาง (ภ.5304) 

139,000 136,000 3,000 

ภ.207 โครงการเยี่ยมชมดูงาน งาน“อิน-คอสเมติกส์ 
เอเชีย” 

               33,270  
ขออนุมัติเพิ่ม 11,000  

44,270 0 

ภ.208 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจําปีการศึกษา 
2554 

44,140 22,345 21,795 

ภ.209 โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 
2554 

132,470 83,805 48,665 
 

ภ.210 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

13,100  12,448 652 

ภ.214 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2554 

177,160 23,916 153,244 

ภ.215 โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ     213,000  111981 101,019 
ภ.218 โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับประเทศสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

67,900 18,520 49,380 

 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.222 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสอน 32,600 12,700 19,900 
ภ.224 โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ 42,110 14,380 27,730 
ภ.231 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตาม

นโยบายสาธารณสุข 
51,591 30,091 21,500 

ภ.233 โครงการปรับปรงุห้องชุดปฏิบัติการกลุ่มย่อย
เพิ่มเติมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

35,200 35,000 200 

ภ.235 โครงการออกร้าน Herbal Cosmetic Fair 
ครั้งที่ 3  

12,000 9,880 2,120 

ภ.236 โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตร วทบ. ครื่อง
สําอาง 

33,800 20,250 13,550 

ภ.238 โครงการเสริมประสบการณ์วิชาเภสัชบําบัด
ประยุกต์ 1 และ 2 

44,500 11,900 32,600 

 
        



ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมอืและสนับสนนุจากพหุภาค ี
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ จํานวน  8 โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จํานวน  3 โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 11  โครงการ    งบประมาณ 3,445,851 บาท 
        ใช้ไป     970,678 บาท  
        คงเหลือ  2,475,173   บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน    6  โครงการ ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.301 โครงการฝึกปฏิบติังานบริบาลเภสชักรรม 1,936,120 543,074   1,393,046  
ภ.302 โครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพเภสชักรรม 748,400 174,505      573,895  
ภ.303 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม

นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาล
เภสัชกรรม 

37,860 37,623             237  

ภ.305 โครงการประชุม สัมมนา อาจารย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม   

233,100 176,982        56,118  

ภ.307 โครงการฝึกปฏิบติังานของนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง 

144,000 28,874      115,126  

ภ.309 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึก
ปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุข
ในชุมชน 

10,480 9,620             860  

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การจัดการสู่ความเปน็ผูน้ําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ จํานวน  11 โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน    3   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิก/ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน    4   โครงการ 
 
โครงการที่ยกเลิก/ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน 
ภ.410  โครงการปรับปรุงหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตรังสี 
 เหตุที่ยกเลิกโครงการ    เนื่องจากมีครุภัณฑ์รับโอนจากคณะแพทย์อยู่ในห้อง ภ.4303  จึงยังไม่สามารถจะดําเนินการปรับปรุงหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยกัมตรังสีได้ 
ภ.412  โครงการจัดทําฐานข้อมูลของอาสาสมัครทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
 เหตุที่ยกเลิกโครงการ    เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
ภ.414  โครงการจัดประชุมวิชาการด้านเครื่องสําอาง 
 เหตุที่ยกเลิกโครงการ    เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
ภ.416  โครงการจัดการและปรับปรุงสถานที่จัดเก็บของเสีย   
 เหตุที่ยกเลิกโครงการ    งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอจึงขอยกเลิกโครงการฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัย 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 18  โครงการ    งบประมาณ 3,236,320 บาท 
        ใช้ไป     508,672 บาท  
        คงเหลือ  2,727,648  บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน     5  โครงการ ดังนี้  

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.401 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
ในคณะเภสัชศาสตร์ 

56,000 12,240 43,760 

ภ.403 ผู้ช่วยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

40,000 5,200 34,800 

ภ.406 การสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย 

364,000 140,000 224,000 

ภ.409 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 398,000 313,782 84,218 
ภ.415 Calibrate เครื่อง  HPLC 120,000 37,450 82,550 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่  5  กิจการนิสติและการเสรมิสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน   7     โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน   3     โครงการ 
โครงการที่ยังไม่ถึงกําหนด   จํานวน   1     โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 11  โครงการ    งบประมาณ 1,109,060 บาท 
        ใช้ไป     694,889 บาท  
        คงเหลือ     414,171 บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน   10  โครงการ ดังนี้    

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.501 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสิตเภสัชศาสตร์ 272,160 263,029          9,131  
ภ.502 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสิตวิทยาศาสตร์

เครื่องสําอาง 
185,000 185,000                 -  

ภ.503 โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และติดตามผล
การสร้างเสริมทักษะอาจารย์ท่ีปรึกษางาน
กิจการนิสิต และนิสิตผู้นํากิจกรรมต่อการ
จัดกิจกรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

123,000 123,000                 -  

ภ.504 โครงการกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยมที่ดีงามแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

81,000 25,045        55,955  

ภ.505 โครงการวันกิจกรรมชมรมและส่งเสริมเชิด
ชูเกียรตินิสิตดีเด่นสาขาต่างๆ 

61,000 10,600        50,400  

ภ.506 โครงการกิจกรรมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

31,000 13,250        17,750  

ภ.507 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ 

239,000 59,220      179,780  

ภ.508 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
และงานวินัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

15,000 2,625        12,375  

ภ.509 โครงการพัฒนางานศิษย์เก่าสัมพันธ์  
คณะเภสัชศาสตร์ 

75,000 5,530        69,470  

ภ.510 โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานกิจการ
นิสิตและการบริการสังคม 

20,000 7,590        12,410  



 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดการความรู้  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคณุภาพ 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน   2    โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน   2    โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนโครงการทั้งหมด  4  โครงการ    งบประมาณ 90,235  บาท 
        ใช้ไป   30,549    บาท  
        คงเหลือ  59,686  บาท 
เบิก-จ่าย  จํานวน    3  โครงการ ดังนี้   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.601 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

21,925 4,349 17,576 

ภ.603 โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2552 

8,000 1,200 6,800 

ภ.604 KM และสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานเลขานกุารคณะเภสัชศาสตร์ 
 

25,000 25,000 0 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน  4   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จํานวน  3   โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณรายได ้
จํานวนโครงการทั้งหมด  7  โครงการ    งบประมาณ 87,000 บาท 
        คงเหลือ  87,000 บาท 
การเบิกจ่ายงบประมาณแหล่งอื่น ๆ 
เบิก-จ่าย  จํานวน    3  โครงการ ดังนี้   ใช้ไป  403,571  บาท 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบที่รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท) 

ภ.701 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินข้อมูล
จากการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ 

120,000 44,550 75,450 

ภ.705 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Systematic Review & Meta-analysis 

185,000 184,754 246 

ภ.706 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Retrospective Database Analysis 

225,625 174,267 51,358 

 
ยุทธศาสตร์ที่  8  เภสัชศาสตร์เพื่อการสรา้งเสริมสขุภาพ (พ.ศ.2553-2554) 
อยู่ในช่วงดําเนินโครงการ   จํานวน  2   โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณรายได ้
ไม่ของบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.101 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางกายภาพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 

   การดําเนินงาน 
- โครงการย่อยที่
กําลังดําเนินการ 
8 โครงการ. 
- โครงการย่อยที่
กําลังดําเนินการ 
8 โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 
โครงการย่อยบาง
โครงการล่าช้ากว่า
กําหนดเนื่องจาก
บางงานต้องอาศัย
การดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกหรือ
บริษัท    

ระยะเวลา 
ตลอดปีงบ 
ประมาณ 54  
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
อยู่ ร ะหว่ า ง การ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- โครงการย่อย 
(17) งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมย่อยใน โครงการได้
ดําเนินการ แล้วเสร็จ 
2. ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ ระดับร้ายแรงที่ 
เกี่ยวข้องกับชีวิตและ ทรัพย์สิน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. โครงการย่อยที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 จาก 

17 โครงการย่อยคิดเป็นร้อยละ 29.4 
2. ยังไม่มีรายงานอุบัติการณ์ระดับรายแรง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อผลการซ่อมบํารุง/
ปรับปรุง ห้อง/อาคาร และระบบสาธารณูปโภคที่มี
การแจ้งซ่อม/ปรับปรุงฯ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากยังไม่สิ้นสุด
โครงการ 

1,710,000 630,796 
(ณ 11 

ก.ค. 54) 

   

ภ.102 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย (60 คนขึ้นไป) 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผลการประเมินโครงการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
ระดับคะแนน 1-5) 
2. คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ประเมินจากการเฝ้าสังเกต) 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลาตามแผน 
งบประมาณ 
ดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณตามที่เสนอ 

4,000  -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.103 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําปี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การดําเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่อยู่ปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 
50 คน) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-- บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 74 คน จากทั้งหมด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับคะแนน 1-5) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีปัญหาสุขภาพ ได้พบ
แพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และ/หรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค (ประเมินจากแบบติดตามผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวม 4.45 (ดีมาก)  
- ปัญหาสุขภาพที่พบลําดับต้น คือ ภาวะไขมันใน
เลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, น้ําหนักเกินเกณฑ์ และ
พบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม 
ระยะเวลา 
- การจัดโครงการเสร็๋จสิ้นตามกําหนดเวลา 
งบประมาณ 
การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ระบุ 
-งบประมาณใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ 
 

77,000 45,210    

 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 
ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.104 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร
สถาบัน 
- โครงการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 
28-29 เมษายน 2554 เรื่อง 
เทคนิค ข้อควรพิจารณาใน
การทําแผนกลยุทธ์ และการ
บริหารความเสี่ยงระดับ
คณะฯ 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  
 

  การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย (24 คนขึ้นไป) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- ผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าร่วมโครงการ  29 คน จากทั้งหมด 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.6 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ ดี 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ประเมินโดยแบบสอบถาม ระดับ 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.19 จาก 5 

20,050 17,169  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

ภ.105 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของบคุลากร
สายสนับสนุน 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ             
คณะเภสัชศาสตร์   

  
 

  การดําเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนการศึกษา จํานวนไม่ต่ํากว่า 3 ทุน/ภาค
การศึกษา (สนับสนุนนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ทุน และสนับสนุนทุนใหม่ 2 
ทุน) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ทุน (น.ส.อรัญญา  อินทโชติ) และสนับสนุนใหม่ 1
ทุน (น.ส.ปัทมา  ทับทิมทอง) 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้เกรด 
3.00 ขึ้นไป 
2. บุคลากรได้ศึกษาต่อตรงตามความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการศึกษาของบุคลากร 
น.ส.อรัญญา  อินทโชติ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.81 
น.ส.ปัทมา  ทับทิมทอง เกรดเฉลี่ยสะสม  3.62 โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์แล้ว 
เวลา   บุคลากรศึกษาต่อตามปฏิทินการศึกษา 
งบประมาณ  บุคลากรได้รับทุนการศึกษาตรงตามหลักสูตรครบถ้วน 

75,000 38,400  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 
ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.106 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน และ
วิจัย 

 
 

   การดําเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2555 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
แผนปฏิบัติการประจําปีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
ระยะเวลา 
แผนปฏิบัติการเสร็จตามกําหนดและสามารถ
ดําเนินโครงการตามปงบประมาณ 
งบประมาณ 
งบประมาณในแผนฯ สอดคลองกับการใชจาย
งบประมาณรายไดและแผนดินของคณะฯ 

3,300  -    

ภ.107 โครงการจัดทําปฏิทินกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2554 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน และ
วิจัย 

 
 

   การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
คณะเภสัชศาสตร์มีปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปี
การศึกษา 2554 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การจัดกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร ไมทับซอน
กันในชวงปการศึกษา 
ระยะเวลา 
การจัดทําปฏิทินกิจกรรมคณะฯ สําเร็จตาม
กําหนดเวลา 
งบประมาณ 
การเบิกจายไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

40,000 
 

 -    

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 



ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.108 โครงการจัดหาชุดประชุมประจํา
ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 

 
 

  การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีการติดตั้งชุดประชุม ณ ห้องไชยาฯ6 จํานวน 1 ชุด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 ติดตั้งชุดประชุม ณ ห้องไชยา 6 จํานวน 1 ชุด
เรียบร้อยแล้ว 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (อาจารย์
และบุคลากร) ต่อการใช้งานชุดประชุม อยู่ในระดับ 
ดี (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ประเมินโดย
แบบสอบถาม ระดับ 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กําลังดําเนินการ 

200,000  185,324 /  - 

ภ.109 โครงการปรับปรุงการกระจาย
สัญญาณเครือข่ายประจํา
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

   การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
สํารวจราคาและ
กําหนดจุดติดตั้ง 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับ 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครบ 20 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ

เครือข่ายไร้สายประจําอาคาร (คะแนนเฉลี่ย
อย่างน้อย 3.5 จากแบบสอบถามที่ใช้สเกล 1-5) 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เข้าถึงผู้รับสาร
ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จาก
แบบสอบถามที่ใช้สเกล 1-5) 

3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการใช้เครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากแบบสอบถาม
ที่ใช้สเกล 1-5) 

เวลา 
ติดตั้งตามเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ 

55,000 
 

 -    

 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.110 โครงการปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์ 

  
 

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 16  ชุด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมิน
จากแบบสอบถามด้วยระดับคะแนน 1-5) 
ระยะเวลา 
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ไดตามกําหนดเวลา 
งบประมาณ 
เบิกจายไมเกินงบประมาณ 

250,000 246,400  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภ.111 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ฉาย
ภาพประจําห้องบรรยายไชยานุ
ภาพ 3, 4 และ 5 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์     

  
 

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
 ไดรับเครื่องฉายภาพจํานวน 3 ชุด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ได้รับเครื่องฉายพร้อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
อุปกรณฉายภาพประจําหองบรรยาย โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวา 3.50 (ประเมิน
จากแบบสอบถาม ระดับคะแนน  1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ระยะเวลา 
ติดตั้งไดตรงตามเวลาที่กําหนด 
งบประมาณ 
เบิกจายไมเกินงบประมาณ 

300,000 297,000  
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.112 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับ
รักษาความปลอดภัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์     

 
 

   การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
สํารวจราคา 
และกําหนดจุด
ติดตั้ง 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับ 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้รับอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด              
จํานวน 16 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถบันทึกภาพ 
และเฝ้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจากรายงานการ
บันทึกภาพและการตรวจสอบเหตุการณ์ของยาม
รักษาความปลอดภัย 
เวลา 
ติดตั้งได้ตรงตามเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ 

100,000  -    

ภ.113 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
5   ปี (พ.ศ. 2555-2559)          
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน และ
วิจัย 

  
 

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)             
คณะเภสัชศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
แผนยุทธศาสตร 5 ป  (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได เกิด
จากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ประเมินจาการสังเกตการมีสวนรวมในการประชุม
จัดทําแผนฯ 
ระยะเวลา 
ไดแผนยุทธศาสตรทันเวลาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2555 
งบประมาณ 
การเบิกจายไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

11,120 
(เดิม 

16,500) 

6,360    

 
 
 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.114 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
เพื่อประชาสัมพันธ์คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
และประกันคุณภาพ    

    การดําเนินงาน 
  

ระยะเวลา 
  

งบประมาณ 
  

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
2. มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างน้อย 1,000 คนในรอบ
ปีงบประมาณ 2554) ประเมินจาก counter ของเว็บไซต์( 
3. มีการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดทั้งปีงบประมาณ อย่างน้อย 5 
ครั้ง )ประเมินจากหลักฐานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น เทปวิทย ุเทปโทรทัศน์ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
1. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน (update) อย่าง
สม่ําเสมอ ประเมินจากเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน 
ณ วันที่ตรวจสอบ 
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึง
ความมีชีวิตของเว็บไซต์ ประเมินจากอัตราการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับดี
(คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามอย่าง
น้อย 3.5 จากสเกล 1-5) 
เวลา 
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การดําเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

57,000  -   - 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.115 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 
 

   การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการ และฐานข้อมูล
ด้านอื่นๆ  
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
1. ฐานข้อมูลมีความถกูต้อง เป็นปัจจุบัน มีความครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ประเมินจากแบบตรวจประเมินคุณภาพฐานข้อมูล 
2. ระบบฐานข้อมูลรองรับการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล ประเมินจาก
คะแนนเฉล่ยแบบสอบถามคามพึงพอใจอย่างน้อย 3.5 จากสเกล 1-5 
เวลา  การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
งบประมาณ  การดําเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

314,000  -   - 

ภ.116 โครงการเตรียมความพร้อม
รับมืออุบัติภัยและอัคคีภัย  
คณะเภสัชศาสตร์ 
- โครงการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2554 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร   

 
 

   การดําเนินงาน 
- จัดประชุมวาง
แผนการ
ดําเนินการ 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการฯ 
- เตรียมความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานที่, 
ระบบเสียงตาม
สาย 

ระยะเวลา 
กําหนดการจัด
โครงการต้น
เดือน มิ.ย. 54 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่ต่ํากว่า 64 
คน)  
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  69 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 68.3  
2.  บุคลากรนอกคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
อุบัติภัย และอัคคีภัย เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 30 (เมินจาก
แบบวัดความรู้และประเมินทักษะก่อนและหลังการอบรม) 
2. บุคลากรปลอดภัยจากอุบัติภัย (ประเมินจากรายงานการเกิดอันตรายจาก
อุบัติภัยเท่ากับศูนย)์ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3.5 จากสเกล 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- ไม่มีรายงานการเกิดอันตรายจากอุบัติภัยในคณะฯ จน ณ ปัจจุบัน 
- ตัวบ่งชี้อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการประเมินผล 

32,520 29,863   - 

   9 7  - -          



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 
ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.201 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท ประจําปี
การศึกษา 2554 

หัวหน้าภาควิชา 
เภสัชเคมีและ 
เภสัชเวท   

    การดําเนิน 
25 – 29 
เมษายน 2554  
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
มีอาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ
น้อยกว่าที่
คาดหวังไว้ 
 

ระยะเวลา 
5 วัน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 

งบประมาณ 
15,773.50 บาท 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ใช้งบน้อยกว่าที่
กําหนด 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่คณะเภสัชศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯ และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนานอก
สถานที่   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. รายงานการสัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
3. มีการจัดทําร่าง มคอ. 3-4 ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบตาม
หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาฯ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 
2. มีแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ประเมินจากเนื้อหาใน
รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 
3. มีแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ประเมินจากเนื้อหาใน
รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ 
เวลา 
ระยะเวลาการดําเนินการเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 
การดําเนินโครงการมีการใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ขอ
อนุมัติ 

47,640 15,773.50  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ควรแจ้งการ
ประชุมล่วงหน้า  
 



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 
ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.202 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสําหรับ
การเรียนการสอนคณะ- 
เภสัชศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชาเภสัช
เคมีและเภสัชเวท   

    การดําเนินงาน 
เมษายน 2554 
– มิ ถุ น า ย น 
2554 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
เสนอรายชื่อ
ครุภัณฑที่ไมได
รับการจัดสรร
งบประมาณให
จัดซื้อปที่แลว
อีกครั้ง 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการจัดซื้อ
ตรงตามเวลาที่
กําหนด 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณรายได้
(ส่วนกลาง) เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี
ราคาสูงกว่า 
200,000 บาท     
จํานวน 2 รายการ 
คือ เครื่อง UV- 
VIS 
Spectroscopy 1 
เครื่อง และเครื่อง 
Fluorescence 1 
เครื่อง 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนตาม
รายการที่ระบุ 
2. สัดส่วนเวลาที่ใช้ครุภัณฑ์เป็นไปเพื่อการเรียนการ
สอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด 
ประเมินจากบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1 เพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร์ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประเมินจากรายงานผลการเรียน
ภาคปฏิบัติการของนิสิตทุกระดับ 
2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อจํานวนและคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 
3.5 จากสเกล 1-5 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  เพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2.  การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เวลา 
ดําเนินการจัดซื้อตรงตามเวลาที่กําหนด 
งบประมาณ 
ดําเนินโครงการตามงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนฯ 

2,501,000 2,101,000  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ไม่มี 

 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.203 โครงการจัดทําฐานรองและ
หลังคาสําหรับเครื่องปั๊มลม
สําหรับเครื่องเคลือบเม็ดยา 
เครื่อง fluidized bed และ
เครื่อง spray dry ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม   

    การดําเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
1. ได้ฐานรองและหลังคาของเครื่องปั๊มลมของเครื่อง
เคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และเครื่อง spray 
dry 1 ที่ 
2. เครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และ
เครื่อง spray dry มีอัตราความเสียหายลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 80 เทียบกับก่อนมีฐานรองและหลังคา ประเมิน
จากรายงานการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์  
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการ
สัมภาษณ์เชิงคณุภาพกับอาจารย์ นิสิต และ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
เวลา 
ดําเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนที่กําหนด 

63,000 62,890  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

ภ.204 โครงการเพิ่มความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการรวมทาง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ.
3204) 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

    การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. ได้เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง จํานวน 1 เครื่อง และตู้อบ
แกรนูล จํานวน 1 เครื่อง 
2. ครุภัณฑ์ได้รับการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด ประเมินจากบันทึก
การใช้ครุภัณฑ์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  ได้เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง จํานวน 1 เครื่อง และตู้อบ
แกรนูล จํานวน 1 เครื่อง อยู่ในห้อง ภ.3204 
2.  เนื่องจากใช้ในการเรียนการสอนประจําจึงได้รับการใช้
เกินร้อยละ 80  
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการ
สัมภาษณ์เชิงคณุภาพกับอาจารย์ นิสิต และ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

 
165,000 

 
165,000 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

          ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
-  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
สะดวกสบาย และรวดเร็วในการเรียนการสอน 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
- อยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
งบประมาณ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
- อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน 

     

ภ.205 โครงการเพิ่มความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการรวม
รายวิชาเภสัชกรรมสําหรับ
เภสัชศาสตร์ 3 (ภ.3104) 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

  
 

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
1. ได้เครื่องบรรจุแคปซูลจํานวน 2เครื่อง 
2. ครุภัณฑ์ได้รับการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อย

ละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด ประเมินจากบันทึก
การใช้ครุภัณฑ์ 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  ได้เครื่องบรรจุแคปซูลจํานวน 2เครื่อง อยู่ที่ห้อง ภ.
3104 
2.  เนื่องจากได้เครือ่งมาใหม่ ยังไม่ได้มีการใช้ในการเรียน
การสอนจึงไม่สามารถประเมินได้ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการสัมภาษณ์
เชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-  เนื่องจากได้เครือ่งมาใหม่ ยังไม่ได้มีการใช้ในการเรียน
การสอนจึงไม่สามารถประเมินได้ 
เวลา 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
-  อยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
งบประมาณ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
-  อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน 

 
100,000 

 
100,000 

 
 

  



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.206 โครงการเพิ่มความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยี
เครื่องสําอาง (ภ.5304) 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

  
 

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้โถดูดความชื้น จํานวน 2 โถ หม้ออังไอน้ํา 
จํานวน 2 หม้อ อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ 
จํานวน 4 ชุด และตู้เอกสารจํานวน 2 ตู้ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- ได้โถดูดความชื้น จํานวน 2 โถ หม้ออังไอน้ํา 
จํานวน 2 หม้อ อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ 
จํานวน 4 ชุด และตู้เอกสารจํานวน 2 ตู้ อยู่ใน
ห้อง ภ.5304 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจาก
การสัมภาษณ์เชิงคณุภาพกับอาจารย์ นิสิต 
และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
ความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการเรียน
การสอน 
เวลา 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 
-  อยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
งบประมาณ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
-  อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน 

 
139,000 

 
136,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.207 โครงการเยี่ยมชมดูงาน งาน       
“อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม   

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนนิสิตเข้าเยี่ยมชมดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 55 คน) 
2. นิสิตร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 50 คน)   
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าเยี่ยมชมดูงาน 78 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบทดสอบ
ความรู้) 
2. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ) 
3. นิสิตมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม 4.40 คะแนนจาก
ระดับคะแนน 1-5 

33,270 44,270 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภ.208 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ประจําปีการศึกษา 2554 
 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม   

 
 

   การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่คณะเภสัช

ศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ที่
ปฏิบัติงานภาควิชา (ไม่น้อยกว่า 13 คน) และ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนานอกสถานที่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ไม่น้อยกว่า 8 คน) 

2. รายงานการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 

3. มีการจัดทําร่าง มคอ. 3-4 ทุกรายวิชา 
 

44,140 22,345  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

          ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
1. กระบวนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ (ประเมินจากผลการ
เรียนของนิสิต ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับ
อาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ) 
2. คณาจารย์ในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
(ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับอาจารย์ใน
ภาควิชา) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5)  
เวลา 
ระยะเวลาการดําเนินการเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงาน 
งบประมาณ 
การเบิกค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผน 

     

209 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน  ปีการศึกษา  2554 

ประธานหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน   

    การดําเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 32 คน) 
2. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 13 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 จากก่อนเข้าร่วม
โครงการ (ประเมินจากแบบวัดความเข้าใจ) 
เวลา ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 11-13  
มีนาคม  2554 
ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กําหนด 
ใช้เงินทั้งสิ้น  83,805  บาท 

132,470 83,805  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.210 โครงการการศึกษาดูงานเภสัช
กรรมชุมชนในประเทศ 

ประธานหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน 

    การดําเนินงาน 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 28 คน) 
2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 3 คน) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1.นิสิตเข้าร่วมโครงการ  32  คน 
2.อาจารย์และบุคลากร  เข้าร่วมโครงการจํานวน 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริบาลเภสัชกรรม 
การบริหารจัดการ และระบบส่งต่อในร้านยาเพิ่มขึ้น
กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 
(ประเมินจากแบบวัดความรู้) 
2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มของ
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัด
ความรู้) 
3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ระหว่างการประมวลผลการดําเนินโครงการ 
เวลา 
ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาเป็นไปตามกําหนด ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.54  
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้งบประมาณรายได้  จํานวน  12,448  บาท (ใช้
งบประมาณวตามกําหนดไว้ในแผน) 

13,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12,448  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.211 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรม
ชุมชน ณ ต่างประเทศสําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน ปีการศึกษา 2554 

ประธานหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน 

    
 

การดําเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย (มากกว่า 38 คน) 
2. อาจารย์เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย (มากกว่า 2 คน) 
3. รายงานการศึกษาดูงาน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข และความ

เชื่อมโยงระหว่างระบบงานเภสัชกรรม ระบบ
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของประเทศที่ศึกษาดู
งานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 เทียบกับก่อนเข้า
ร่วมโครงการ (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 

2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ 
เวลา 
ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กําหนด 

426,400  -   เนื่องจากนิสิต
ทํา is จึงไม่
พร้อมที่จะ
เดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ 

 

ภ.212 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

ประธานหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน 

 
 

   การดําเนินงาน 
ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ฯ ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
มคอ 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. รายงานปรับปรุงหลักสูตร 
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 16 คน) 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
หลักสูตรที่ปรับปรุงตามผลของการสัมมนา มีความ
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีความ
ทันสมัย ประเมินจากการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรที่
ปรับปรุงแล้ว 
เวลา 
ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กําหนด 
 

88,000  -    



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.213 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน ปีการศึกษา 2554 

ประธานหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน 

  
 

  การดําเนินงาน 
จัดโครงการโดย
เชิญวิทยกร
ภายนอกบรรยาย
ในวันที่  22 พ.ค. 
54  และกิจกรรม
ในวันที่  27-29 
พ.ค.54 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 38 คน) 
2. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า14 คน) 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อการดําเนินชีวิต และมีคุณสมบัติเป็นผู้นํา
ด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน (ประเมินจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับมหาบัณฑิต) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (ประเมินจากการ
เฝ้าสังเกตการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์ระหว่างดําเนินโครงการ) 
เวลา 
ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด.22 พ.ค.54 และ 27-29 พ.ค.54 
ต้นทุน 
เบิกจายอยูในงบประมาณที่กําหนด ใช้เงิน  180,640  บาท 

186,690  180,640    

ภ.214 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัติ ประจําปี
การศึกษา 2554 
 

หัวหน้าภาควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ 

  
  

  การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
1. จํานวนคณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมสัมมนาสําหรับการจัด
ภายในสถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคณาจารย์ทั้งหมดใน
ภาควิชาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั้น (ไม่น้อยกว่า 35 คน) และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 สําหรับการจัดโครงการนอกสถานที่ (ไม่น้อย
กว่า 22 คน) 
2. มีการจัดทําร่าง มคอ. 3-4 ครบทุกรายวิชา 
3. รายงานการสัมมนา 
 

177,160 23,916  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้
จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

          ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
1. เกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต และบรรลุเป้าประสงค์ของหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิต 
ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาประมวลรายวิชาเทียบกับเป้าประสงค์ของ
หลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในคะแนน 
3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5) 
เวลา 
เป็นไปตามกําหนดการที่ตั้งไว้ในแผน 
งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภ.215 โครงการจัดหาหนังสือเข้า
ห้องอ่านหนังสือ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อหนังสือ /
ตํารา 
 
 
 

ระยะเวลา 
  - 
 
 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้หนังสือและ/หรือตําราที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
(ประเมินจากรายการหนังสือและ/หรือตําราที่จัดซื้อ เทียบกับรายการ
หนังสือและ/หรือตําราที่เสนอจากหน่วยงานต่างๆ)    
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีหนังสือและ/หรือตําราเพียงพอต่อการค้นคว้า (ประเมินจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิต) 
2. รายการหนังสือและ/หรือตําราเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดการเรียน
การสอน (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายชื่อหนังสือและ/หรือตํารากับหลักสูตร) 
3. อาจารย์และนิสิตมีความพึงพอใจในรายการหนังสือและ/หรือตําราที่
จัดหา เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5) 

213,000 111,981    

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.216 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
จัดปฐมนิเทศ
นิสิตและเพื่อ
ชี้แจงกฏระเบียบ
และการ
ดําเนินการวิจัย 

ระยะเวลา 
10 มิย.54  

งบประมาณ 
  - 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ (ไม่นอ้ยกว่า 48 คน) 
2. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ
จํานวนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 คน) 
3. สรุปรายงานการสัมมนา  
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประเมินจาก
แบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.5 จากสเกล 1-5) 
2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรมากกว่าก่อนการปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจาก
แบบวัดความเข้าใจ) 
3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ 
(ประเมินจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ รวมทั้งอัตราการมีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างดําเนิน
โครงการ) 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมิน
จากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด.10 มิ.ย.54  
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนใช้งบประมาณ  8,080 บาท 

15,400  -    

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.217 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

    การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
3-4 ต.ค. 2554 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
1. สัมมนาเชิงวชิาการโดย อาจารย์ และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา หรือ
วิทยากรจากต่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละไมต่่ํากว่า 6 ครั้ง 
2. รายงานการสัมมนา 
มีนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมาย (นิสิตไม่ต่ํากว่า 35 คน และอาจารย์ไม่ต่ํากว่า 14 คน)   
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. อาจารย์ นักวิชาการต่างสถาบันและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการใหม่ๆ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 
2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกทักษะการฟัง การวิเคราะห์
และการวิจารณ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (ประเมินจากการสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการอภิปรายชองอาจารย์และนิสิต รวมทั้งเนื้อหาการ
อภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เฉลี่ยระดับ
ตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

213,000 -    

ภ.218 โครงการนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับประเทศสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 10 ของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลาของ 1 
ปีงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า 1 คน) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าร่วมนิสิต 8 คน อาจารย์ 1 คน  
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการ       
ใหม่ ๆ (ประเมินจากรายงานการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตที่
ได้รับการสนับสนุน) 

 
67,900 

 
18,520 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่

ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

          2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การวิเคราะห์ การ
วิจารณ์และนําเสนอผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (ประเมินจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุน) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
เข้าร่วมโครงการนําเสนองาน The 3rd International 
Conference on Natural Products for Health and Beauty 
(NATPRO3) 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
วันที่ 15-18 มี.ค. 54 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

     

ภ.219 การให้การสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาโท 
แผน ก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

    การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
จะเริ่มสัมภาษณ์
ประเมิน เดือน 
มิ.ย. 54 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 1 คน   
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภาพ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

200,000  -    

ภ.220 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
และเสริมความเข้มแข็งของ
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ   

    การดําเนินงาน 
- 

 

ระยะเวลา 
- 

 

งบประมาณ 
- 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
มีนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พิจารณา
จากรายงานการประชุม 
2. ได้แนวทางเพื่อดําเนินการนําแนวคิดเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพในหลักสูตรร่วมกัน 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

240,100  -    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.221 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        การดําเนินงาน 
พิจารณา มคอ . 
3แล ะ  4  ข อ ง
วิชาคณะ 

ระยะเวลา 
20 พ.ค. 54  

งบประมาณ 
 - 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. คณาจารย์ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
2. หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
หลักสูตรปรับปรุงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
20 พ.ค.54 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนใช้งบประมาณ   
12,800  บาท 

21,600  -    

ภ.222 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
ฝึกอบรมวิธีการ
ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

ระยะเวลา 
25 พ.ค. 54 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 
กิจกรรม
ดําเนินการภายใน
คณะฯ  จึงใช้
งบประมาณน้อย 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจํานวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของ
จํานวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่  
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจํานวนอย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจํานวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดียิ่งขึ้น 
2. มีการนําเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดียิ่งขึน้ 
2.มีการนําเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
25 พ.ค.54  
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
ใช้งบประมาณ  12,700  บาท 

32,600 
(เดิม 

34,100) 
 
 

12,700  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.223 โครงการสนับสนุนและสัมมนาการ
วิจัยในชั้นเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
มอบหมายให้แต่
ละภาควิชา
ดําเนินการ
ภาควิชาละ 2 
โครงการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีรายวิชาที่จัดทําโครงการ วิจัยเพื่อเพื่อการศึกษา อย่างน้อย 
5 รายวิชา 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเพื่อการศึกษา
ของคณาจารย์ยิ่งขึ้น 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

25,500  -    

ภ.224 โครงการจัดสอบรวบยอดแบบ
บูรณาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีการดําเนินการจัดสอบ 2  ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การดําเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยการสอบรวบยอดาร
ดําเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุมตามประกาศ
คณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยการสอบรวบยอด 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

42,110 14,380  
 

 
 

 
 

  

ภ.225 โครงการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจํานวนนิสิตที่
ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีความพร้อมในการสอบฯ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

17,560  -    

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.226 โครงการปฏิบัติการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
   - 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
การสอบดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

80,000  -  
 
 
 

  

ภ.227 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตมีการเข้าไปใช้ห้อง  ภ. 5104 เพื่อฝึกทักษะ ตั้งแต่ร้อย
ละ 70 ของจํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ    
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตสอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในส่วนของการวัด
ทักษะฯ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของจํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

30,000  -  
 

 
 
 

  

ภ.228 โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อ
สุขภาพ  ประจําปี 2554 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
ประชุมวางแผน
และแบ่งงานเพื่อ
ดําเนินการใน
วันที่ 16-17 
สิงหาคม 2554 
เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
น่าจะ
เรียบร้อยตาม
กําหนดการ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค

- 

งบประมาณ 
ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณจึงยัง
ไม่รู้ว่าเพียงพอ
หรือไม่ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมชม/กิจกรรม มีความพึงพอใจ ตั้งแต่ระดับ 3.5 

(จากสเกล 1-5) 
2. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ตั้งแต่ระดับ 3.5 

(จากสเกล 1-5) 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

     

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.229 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      การดําเนินงาน 
ได้ดําเนินการ
จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
ไปแล้ว  
จํานวน  2,000 
แผ่น  เป็นเงิน
จํานวน  
14,920 บาท 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ประชาชนรับทราบการเปิดรับหลักสูตรต่างๆของคณะเภสชั
ศาสตร์ 
เวลา 
การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

70,000  -    

ภ.230 โครงการอาจารยหัวหนาชั้นป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตเภสัช
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4  
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1 - 5) 
เวลา 
ระยะเวลาการดําเนินการเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 

 -  -    

ภ.231 โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุข
ตามนโยบายสาธารณสุข 

ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม       การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการดูงาน ร้อยละ 100 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้าร่วมการดูงานครบทุกคน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
แบบประเมินการนําเสนองานที่ไปดู (ได้รับคะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไป) 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
การนําเสนอของนิสิตที่ลงพื้นที่ดูงานทั้ง 13 กลุ่ม มีคะแนนเกิน
ร้อยละ 70 
เวลา  การดําเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
คือในวันที่ 18 ม.ค. 54 
ต้นทุน  การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
เบิกค่าใช้จ่ายจํานวน 30,091 บาท 

51,591 30,091  
 

 
 
 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.233 โครงการปรับปรุงห้องชุด
ปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพิ่มเติม 
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 

หัวหน้าภาควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ 

    การเนินงาน 
กําลังอยู่ใน
ระหว่างการ
ประเมินความพึง
พอใจของนิสิต
และคณาจารย์ 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
ราคาเก้าอี้เพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม
ที่ประมาณ
การณ์ไว้ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
จํานวนห้องประชุมหรือห้องเรียนกลุ่มย่อยที่สามารถบรรจุ
นิสิตได้ 20 คนต่อครั้งเพิ่มอีกจํานวนทั้งหมด 3 ห้อง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อการใช้ห้องประชุม
กลุ่มย่อยโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 จากสเกล 1-5 
เวลา 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่
กําหนด 
งบประมาณ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบที่กําหนด 

35,200 35,000  
 

 

  

ภ.234 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แหล่งฝึก 

หัวหน้าภาควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ    

    การดําเนินงาน 
ได้คัดเลือกผู้ที่จะ
เดินทางคนที่ 3 
แล้ว ซึ่งจะ
เปลี่ยนสถานที่
จาก UW-
Madison เป็น 
Houston รัฐ 
Taxas 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
1. จํานวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบตัิงาน ณ 
ต่างประเทศจํานวน 3 คน (ร้อยละ 33.3 ของอาจารย์แหล่ง
ฝึกทั้งหมด) 
2. มีรายงานการศึกษาดูงาน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สายคลินิกโดยเฉพาะรายวิชาเภสัชบําบัดประยุกต์และการ
เตรียมความพร้อมของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานนิสิต ณ แหล่งฝึก
โดยอาจารย์แหล่งฝึกที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานผ่านโครงการนี้ 
3. เพิ่มศักยภาพและเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านนบริบาลเภสัชกรรมของอาจารย์แหล่งฝึกที่อยู่ใน
หลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรประจําบ้านของวิทยาลัยเภสัช
บําบัด 
เวลา สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลา
ที่กําหนด 
งบประมาณ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบที่
กําหนด 

300,000  -    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การผลิตบัณฑิตที่มึคุณสมบัติตามปณิธาน 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.235 โครงการออกร้าน Herbal 
Cosmetic Fair ครั้งที่ 3  
 

รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท ์     การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ต้นทุน 
12,000 บาท 

12,000 9,880  
 

 
 

  

ภ.236 โครงการสหกิจศึกษา
หลักสูตร วทบ. ครื่องสําอาง 

ประธานกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่างสรุป
ข้อมูล 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
ฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
1. ผลการประเมินจากหน่วยงาน  
2. ผลการประเมินรายงานการฝึกงาน             

33,800 20,250    

ภ.237 โครงการเยี่ยมชมดูงาน
โรงงานผลิตเครื่องสําอาง
และสถานประกอบการสปา
เพื่อสุขภาพ   

ประธานกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

    การดําเนินงาน 
เยี่ยมชมดูงานใน
เดือน มีนาคม 
2555 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย   ร้อยละ 80     
2. มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

35,270  -    

ภ.238 โครงการเสริมประสบการณ์
วิชาเภสัชบําบัดประยุกต์ 1 
และ 2 

ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม       การดําเนินงาน 
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 
1 เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ในช่วง
จัดทํารายงานผล
โครงการ  
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
อยู่ในช่วงดําเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 
มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของรายวิชาเภสัช
บําบัดประยุกต์ 1 ให้
มุ่งเน้นความผิดปกติที่
พบบ่อยในร้านยาทําให้
ไม่มีสามารถจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การ
ลงเยี่ยมบ้านในครั้งที่ 3 
ได้ 

งบประมาณ 
ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 
ใช้ปไป XXXX 
บาท 
ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
รายงานผลโครงการ จํานวน 1 ฉบับ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วย (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
เวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบ
ที่กําหนด 

44,500 11,900    

   11 24 1 1          



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา 

ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.301 โครงการฝึกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
นิสิตฝึกกําลัง 
ปฏิบัติงาน  
ณ แหล่งฝึก 
ทั่วประเทศ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
การนิเทศมี 
ไม่ครบทุกแหล่งฝึก 
 

ระยะเวลา 
ผลัดที่ 1 
14 กพ-25 มีค 54 
ผลัดที่ 2 
28 มีค-13 พค 54 
นําเสนอครั้งที่ 1 
27-30 มิย 54 
ผลัดที่ 3 
4 กค-11 สค 54 
ผลัดที่ 4 
15 สค-23 กย 54 
นําเสนอครั้งที่ 3 
26-30 กย. 54 
ผลัดที่ 5 และ 
ผลัดที่ 6 
อยู่ในงปม. 55 

งบประมาณ 
ระหว่างเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 
แหล่งฝึกผลัด 
ที่ 1-2 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ชื่ออาจารย์ 
แหล่งฝึกใน 
เอกสาร
ค่าตอบแทนการ
สอนพิมพ์ผิด 
ถูกตําหนิจาก
อาจารย์แหล่งฝึก 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนแหล่งฝึก และอาจารย์แหล่งฝึกเพียงพอกับ
จํานวนนิสิต 1-2 คนต่ออาจารย์แหล่งฝึก 1 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคณุภาพ   
นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงาน ทุกรายวิชา ค่าระดับ 
A,B+ และ B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เวลา 
การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

1,936,120 543,074    

ภ.302 โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
นิสิตกําลังฝึก
ปฏิบัติงาน 
ณ แหล่งฝึก 
ทั่วประเทศ 
 

ระยะเวลา 
ผลัดที่ 1 
7 มีค-8 เมย 54 
18 เมย-20 พค 54 
ปัญหาอุปสรรค 
รัฐบาลประกาศวันหยุด
เพิ่ม วันที่ 16 พค.54 
ทําให้เวลาฝึกปฏิบัติงาน
ลดลง  1 วัน  และบาง
แหล่งฝึกให้นิสิตฝึก 
ทดแทนวันที่รัฐประกาศ
หยุด บางแหล่งฝึก 
อนุญาตให้นิสิตหยุดตาม
ประกาศ  

งบประมาณ 
ระหว่างเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 
แหล่งฝึกผลัด 
ที่ 1-2 
ปัญหาอุปสรรค 
ชื่ออาจารย์ 
แหล่งฝึกใน 
เอกสาร
ค่าตอบแทนการ
สอนพิมพ์ผิด 
ถูกตําหนิจาก
อาจารย์แหล่งฝึก 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนร้านยา และโรงพยาบาลเพียงพอกับจํานวน
นิสิตทุกคน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงาน ทุกรายวิชา ค่าระดับ 
A,B+ และ B 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 
เวลา 
การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

748,400 174,505    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.303 โครงการอบรมสัมมนาเตรียม
ความพร้อมนิสิตก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตทุกคนมีคะแนนทดสอบความรู้หลังกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80  นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่
กําหนดครบทุกคน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการทดสอบความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐาน
ปฏิบัติการ และทุกนิสิตรายผ่านการประเมิน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 
80 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมีความพึงพอใจระดับ
มากถึงมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 
เวลา 
ดําเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

37,860 37,623  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.304 โครงการพัฒนาแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท้  
ประชุม
วิชาการ 

4-5 สค.54 

   การเนินงาน 
สํารวจอาจารย์
เข้าร่วมโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 
ยังไม่มีผู้ตอบเข้า
ร่วมโครงการ 

ระยะเวลา 
เมษายน 2554 – 
กันยายน 2554 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน
ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ เนื่องจาก
มีภาระงานประจํา
มากอยู่แล้ว และ
อาจารย์บางท่านเป็น
ผู้บริหาร 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการเบิก 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่มี 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
แหล่งฝึกที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรับนิสิต
ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอาจารย์เข้าร่วม
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และร้านยาไม่น้อยกว่า 4 
แห่ง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
แหล่งที่ได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมากถึง
มากที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 
เวลา 
ดําเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

90,000  -    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/
ยกเลิก

โครงการ 
ภ.305 โครงการประชุม สัมมนา อาจารย์

แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัช
กรรม   

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน  35 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจงานบริบาลทางเภสัช
กรรมเพิ่มขึ้น 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ งานบริบาลทางเภสัช
กรรมเพิ่มขึ้น ในด้านทัศนคติต่อการรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
เวลา  ดําเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน   การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

233,100 
 

176,982  
 

 
 
 
 

  

ภ.306 โครงการอบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึก
ปฏิบัติงานสําหรับนิสิตเภสัช
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
นิสิตแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประสบการณ์
จากการฝึก
ปฏิบัติงาน  
ปัญหาอุปสรรค 
ยังไม่สามารถ 
กําหนดวันที่จัด 
โครงการได้ 
เนื่องจากรอ
ตารางเรียน
ตารางสอนภาค
เรียนที่ 1/2554 

ระยะเวลา 
สัปดาห์ที่ 1-2 
เดือนมิถุนายน 
2554 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
กําหนดวันจัด
โครงการได้
ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากนิสิตมี
ตารางเรียนไม่
ตรงกัน 

งบประมาณ 
     ไม่มี 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตเข้าร่วมโครงการได้ตามกําหนดการครบทุกคน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการ 4 คน
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (After Action Review) มี
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการฝึกปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
ประกอบการฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 6 ต่อไป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และจะนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้เตรียมความพร้อมต่อการไปฝึก
ปฏิบัติงานชั้นปีที่ 6 
เวลา ดําเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กําหนดเป็นไปตามเวลาที่
กําหนดวันที่  17  มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.30 น. 
ห้อง ภ 1301 
ต้นทุน  การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่าย 
 

18,500 
 

 -  
 
 
 
 

 
 

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.307 โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

ประธานกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง 

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่างสรุป
รายงานโครงการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
ฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผลการประเมินจากหน่วยงาน  
2. ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศ 
3. ผลการประเมินรายงานการฝึกงาน             
4. ผลการประเมินการนําเสนอรายงาน 
 

144,000 28,874    

ภ.308 โครงการฝึกปฏิบัติงานเสริม
ประสบการณ์สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม     การดําเนินงาน 
- นิสิตลงพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างรวบรวม
คะแนนและ
สรุปผล 
- อยู่ในช่วงสรุป
และประเมินผล 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
แบ่งการฝึกปฏิบัติงาน
เป็นสองผลัดคือ ผลัด
แรก 16-30 มี.ค. 54 
และผลัดสอง 2-11 
พ.ค. 54 
ปัญหาอุปสรรค 
นิสิต 2 คนไม่สามารถ
ฝึกปฏิบัติงานพร้อม
เพื่อนได้ (16-30 มี.ค. 
54) เนื่องจากต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย
เยาวชนที่ประเทศ
มาเลเซีย จึงต้องฝึก
ปฏิบัติงานผลัดสอง
ต่างหาก (2-11 พ.ค. 
54) 

งบประมาณ 
- 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตฝึกปฏิบัติงานครบทุกคน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. อาจารย์ประจําแหล่งฝึกมีความพึงพอใจในการฝึก
ปฏิบัติการของนิสิตอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
เวลา 
การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

135,646  -    

 
 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 



ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.309 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึก
ปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์
สาธารณสุขในชุมชน 

ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม     การดําเนินงาน 
- นิสิตเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความ
พร้อมครบทุกคน  
- อยู่ในช่วงสรุป
และประเมินผล 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

ระยะเวลา 
จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
เตรียมความ
พร้อมนิสิตใน
วันที่ 14 มี.ค. 
54 และจะจัด
โครงการ
นําเสนอการฝึก
ปฏิบัติงานใน
วันที่ 3 มิ.ย. 54 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณใน
การ จัด กิจกรรม
ปฐมนิเทศจํานวน
3,360 บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิต และอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการครบท 
ทุกคน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิต และอาจารย์แหล่งฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์และรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน และ
สามารถดําเนินกิจกรรมระหว่าง ฝึกปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เวลา 
การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

10,480 9,620    

ภ.310 โครงการเสริมประสบการณ์
วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 

จิตตรีพร  คล้ายแท้     การดําเนินงาน 
ศึกษาดูงานบริษัท 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยบริษัทโอลิค 
ประเทศไทย จํากัด 
บริษัทเย-
เนอรัลฮอสปิตัล  
จํากัด 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากเป็นช่วงปดิ
ภาคเรียน จึงติดต่อ
ประสานงานกับนิสิต
ได้ยาก และช้า 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์ และมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร และการผลิตยาในโรงงานอุตสาหกรรม 
เวลา 
ดําเนินการได้ตามเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

113,430  -    

 
 
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 



ยุทธศาสตรท์ี่  3  เสริมสร้างความชํานาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนนุจากพหุภาคี 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.311 โครงการบริการวิชาการด้านเภสัช
กรรม ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าภาควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ 

    การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนกิจกรรมที่อาจารย์  คณะเภสัชศาสตร์มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์ดี (80%) 
เวลา 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
เวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบ
ที่กําหนด 
 

15,000 
 

 -    

   8 3 - -          
  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/
ยกเลิก

โครงการ 
ภ.401 โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ใน
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน
และวิจัย 

    การดําเนินงาน 
1. มีการปรับโครงการ
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 
2. ปรับกิจกรรมการ
ประเมินความ
ปลอดภัยโดยให้มีการ
ประเมินตนเองทุก
ห้องปฏิบัติการ 
ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ของบุคลากรทํา
ให้ต้องมีการสอนงาน
และเรียนรู้งานใหม่ 
2.  ปรับกิจกรรมจาก
อบรมเป็นไปศึกษาดู
งานจากภายนอก 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. ห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยผ่าน
การประเมินไม่น้อยกว่า 50 % 
2. มีเว็ปไซต์ ด้านความปลอดภัย  
3. มีฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 
4. มีการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
5. มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีการประเมินตนเอง ผลการประเมินอยู่ระหว่างสรุป 
2. กําลังดําเนินการจัดทําเวปไซต์ด้านความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ได้ห้องปฏิบัติการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบห้องปฏิบัติการ มีระบบอย่างน้อย 1 
ห้องปฏิบัติการ 
2. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยลดลง 
3. นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ ด้านความ
ปลอดภัยฯ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีห้องปฏิบัติการ ภ.5203 มีการจัดการที่เป็นต้นแบบ 1 
ห้องปฏิบัติการ  

56,000 12,240    

 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.402 สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน และวิจัย   

    การดําเนินงาน 
1. การสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ 
ประจําปี
งบประมาณ 2554 
ขณะนี้ได้ทําการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 4 
ท่าน คือ ดร.พัชรา
ภรณ์ สุดชาฎา ,รศ.
ดร.  จารุภา วิโยชน์,
ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว 
และ ดร.นันทวรรณ 
กิติกรรณากรณ์  

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
1. ดร.พัชราภรณ์ เบิกจ่าย
จํานวน 36,498.00 บาท , 
รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ 
เบิกจ่ายจํานวน 49,547.31
บาท, ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว 
เบิกจ่าย 24,951.49 บาท 
และ ดร.นันทวรรณ กิติ
กรรณากรณ์ เบิกจ่าย 
6,200.50 บาท รวมขณะนี้
เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น  
117,197.30 บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
1.  กระตุ้นให้การเผยแพร่ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนมากขึ้น 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Peer Review) และ
เผยแพร่คิดเป็น 30% ของนักวิจัยทั้งหมด 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติคิดเป็น 10% ของนักวิจัยทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยให้กับคณะเภสัชศาสตร์ 
2. นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ในการ
เผยแพร่ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 

900,000  -    

ภ.403 ผู้ช่วยสอนและควบคุมการ
เรียนปฏิบัติการของนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน และวิจัย   

    การดําเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
  มีนิสิตบัณฑิตศึกษาสมัครเป็นผู้ช่วยควบคุมการเรียน
ปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
     มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเปน็ผู้ช่วยควบคุมการ
เรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน  
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการของนิสิต
บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 
2. ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารย์ลด
น้อยลง 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัยมีความรู้ทาด้าน
ภาคปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง กับภาคปฏิบัติที่เข้าไปมีส่วนรว่มในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น 

40,000 5,200  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้าน
ระยะเวลา 

ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

          ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาและ
ผู้ช่วยวิจัย 
2. ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารย์ลดน้อยลง 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัยมีความรู้ทาด้านภาคปฏิบัติ และเกิด
ความมั่นใจในการดําเนินงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง กับภาคปฏิบตัิที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  
เวลา 
   ระยะเวลาการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผน 

     

ภ.404 ทุนอุดหนุนในนําการเสนอ
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนและ
วิจัย 

    การดําเนินงาน 
- 
 

ระยะเวลา 
- 
 

งบประมาณ 
- 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
 จํานวนโครงการทีมีคุณภาพเหมาะสมกับเกณฑ์การให้รางวัล คิดเป็น 
80% ของจํานวนรางวัลทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. สร้างบรรยากาศการวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้นของนิสิตในการศึกษาวิจัย  จัดทํา และการนําเสนอ
โครงการวิจัย 
2. ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการทําการวิจัยในอนาคต 
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

18,000  -    

ภ.405 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
และเตรียมความพร้อมนิสิต 
ก่อนเรียนปฏิบัติการและการ
ทําวิจัยโครงงานทางเภสัช
ศาสตร์ 

นางสุธีนันท์  บุญส่งแท้     การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
 

 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
อยู่ในงบที่ตั้งไว ้
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตสอบผ่านการทดสอบและได้รับ Safety card ทุกคน 
2. ไม่มี หรือลดอุบัติการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นต่อนิสิตที่ผ่านการอบรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตที่เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 % 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย และตระหนักถึงความปลอดภัย
ขณะทําการทดลอง 
2. คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการยอมรับจากในและนอกมหาวิทยาลัย 
ทางด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ (ผลจากการประเมิน) 

37,740 -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.406 การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหน่วยปฏิบัติการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนและวิจัย    

    การดําเนินงาน 
1. อ.ดร.ธนศักดิ์ 
เทียกทอง ปรับปรุง
ห้องมืด ในหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย
กัมมันตรังสี 
2.ผศ.ดร.นันทีทิพ 
ลิ้มเพียรชอบ และ
หัวหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยอีก 5 หน่วย 
รวมกันซื้อกล้อง 
จุลทรรศน์ชนิดหัว
กลับ 3 กระบอกตา 
3.รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยาอารีย์กุล ซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
 

ระยะเวลา 
1. อ.ดร.ธนศักดิ์ 
เทียกทอง ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2.ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้ม
เพียรชอบและ
หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยอีก 5 
หน่วย อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อ 
กล้องจุลทรรศน์
ชนิดหัวกลับ 3 
กระบอกตา 
3.รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยาอารีย์กุล 
ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณ 
1.อ.ดร.ธนศักดิ์ 
เทียกทอง 20,000 
บาท 
2. ผศ.ดร.นันทีทิพ 
ลิ้มเพียรชอบและ
หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการอีก 5 
หน่วย 120,000 
บาท 
3.รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยาอารีย์กุล 
ซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 
17,500 บาท 

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Peer Review) เผยแพร่ 
และ/หรือทุนวิจัยที่ได้รับ คิดเป็น 1 เรื่อง ต่อหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย ต่อปี   
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. การเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยให้กับคณะฯ 

364,000 140,000    

ภ.407 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบัน 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนและวิจัย   

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
ได้งานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ ปีละไม่ต่ํากว่า 1 
เรื่อง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้งานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์  ที่สามารถ
นํามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ 

10,000  -    

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.408 สร้างเครือข่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ของสถาบัน 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนและวิจัย   

    การดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. ได้แนวทางเพื่อสร้างศักยภาพงานเครือข่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ และกรอบความร่วมมือด้านการวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ให้มีคุณภาพที่
สูงขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น (ปีที่ 1 - 2554) 
2. กรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ของคณะเภสัชศาสตร์มีคุณภาพ มีจํานวนที่สูงขึ้น และ
เป็น ระบบมากขึ้น (ปีที่ 2 - 2554 เป็นต้นไป) 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ศักยภาพงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และกรอบ
ความร่วมมือด้านงานเครือข่ายวิจัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
และเป็นระบบมากขึ้น 
2. คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือด้านการวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มีจํานวนสูงขึ้น และเป็น
ระบบมากขึ้น 
3. อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตได้รับผลประโยชน์จาก
งานเครือข่ายการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

6,000  -    

ภ.409 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนและ
วิจัย 

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของนิสิต 
อาจารย์ 
2. จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ์ 80% ของจํานวน
โครงงานทั้งหมด 
3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. ผลงานวิจัยจากโครงงานวิจัยของนิสิตอาจารย์ 
จํานวน 49 เรื่อง 
2. รายงานฉบับสมบูรณ์จํานวน 49 เรื่อง 
3. มีโครงการที่เข้าประกวดในงานนิทรรศการโครงงาน
นิสิตประจําปี 2554 ได้รับรางวัลจํานวน  3 โครงงาน 
  

398,000 313,782  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

          ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัยกระบวน การ
วิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย 
กระบวนการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ผลการประเมินการนําเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัยกระบวน การ
วิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย กระบวน การ
วิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ผลการประเมินการนําเสนอโครงงานอยู่ในระดับมาก 
เวลา  ระยะเวลาการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผน 

   
 
 
 
 

 
 

  

 ภ.410 โครงการปรับปรุงหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย
กัมมันตรังสี 

ดร.ธนศักดิ์   เทียกทอง     การดําเนินงาน 
- 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. ได้ห้องปฏิบัติการวิจัย (ภ. 4303) ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสี 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีที่มีมากขึ้น 

ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
นักวิจัยที่ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

30,500 -   เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่
รับโอนจากคณะแพทย์
อยู่ในห้อง ภ.4303 จึง
ยังไม่สามารถจะ
ดําเนินการปรับปรุง
หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยกัมตรังสีได้ 

ภ.411 โครงการจัดเตรียมความ
พร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐาน  ISO/ICE 
17025 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

    การดําเนินงาน 
ต้องการอบรมหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เขียนคู่มือคณุภาพ
ของ ISO/ICE 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
อยู่ในช่วง      ก.ค.-
ก.ย. 2554 เนื่องจาก 
ก่อนหน้านี้ยังไม่มี
หน่วยงานใดจัด
เกี่ยวกับหัวข้อที่
ต้องการอบรม 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
การอบรมและศึกษาดูงานการขอรับรองมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:2005    
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้รับความรู้  ความเข้าใจเพื่อนํามาพัฒนาหน่วยงาน 
เวลา   5 วัน 
ต้นทุน จํานวนบุคคลที่เข้าอบรมและนํากลับมาใช้งานจริง 

49,500  -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (มกราคม –  มีนาคม 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

ภ.412 โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ของอาสาสมัครทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
บุคคลที่สนใจให้ข้อมูล 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้ข้อมูลของอาสาสมัครตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เวลา  12 เดือน 
ต้นทุน 
จํานวนอาสาสมัครที่มากรอกแบบสอบถาม 

30,000  -   เนื่องจากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ภ.413 โครงการออกร้าน
ประชาสัมพันธ์  ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะ
เภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

    การดําเนินงาน 
ออกประชาสัมพันธ์
หน่วยงานทางด้าน
หลักสูตรบริการ
วิชาการและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
ศูนย์วิจ้ย
เครื่องสําอาง 
ปัญหาอุปสรรค 
มีปัญหาเกี่ยวกับการ
เดินทางและการขน
สิ่งของต่าง ๆ  

ระยะเวลา 
ช่วงระยะเวลา 
ก.ค.-ก.ย.2554  
ปัญหาอุปสรรค 
ต้องรอให้มี
หน่วยงานต่าง ๆ 
เชิญไปออกร้าน
ประชาสัมพันธ์
โดยทางศูนย์ ๆ 
ไม่สามารถ
กําหนดการออก
ร้านเองได้ 

งบประมาณ 
 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
จํานวนครั้งที่ออกแสดงผลงาน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน 
เวลา 
12 เดือน 
ต้นทุน 
จํานวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน 
 

15,040 -    

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.414 การจัดประชุมวิชาการด้าน
เครื่องสําอาง 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

    การดําเนินงาน 
มีการประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ เพื่อหา
ข้อตกลงและดู
รายละเอียดไป
แล้ว 1 รอบ 
ขณะนี้รอการ
เรียนกประชุมรอบ
2 ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดําเนินการนัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ อยู่ 

ระยะเวลา 
 

- 

งบประมาณ 
 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
จํานวนนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ  
จํานวน 160 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยเครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
เวลา 
2 วัน 
ต้นทุน 
จํานวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน 
 
 

254,400  -   เนื่องจากไม่
สามารถ
ดําเนินการได้ทัน
ตามเวลาที่
กําหนด 

ภ.415 Calibrate เครื่อง HPLC เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติ และได้
ติดต่อทางบริษัท
อยู่ เพื่อมาทําการ 
Calibrate เครื่อง 

 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 4 เครื่อง 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เครื่ องสามารถใช้ งานได้ เพียงแค่  3 เครื่ อง
เนื่องจากอักเครื่องปั๊มของเครื่องพังรอขอการ
อนุมัติซ่อมหรือเปลี่ยนอะหลั่ยที่พัง 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ใช้งานได้ดี 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เครื่องสามารถใช้งานมีประสิทธิภาพงานวิเคราะห์
ออกมาดี 
เวลา 
2 เดือน  สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่
กําหนดคือ ประเมิน 2 เดือน 
ต้นทุน 
จํานวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน 

120,000  37,450  
 

 
 

  

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 1 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นําทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

ภ.416 การจัดการและปรับปรุงสถานที่
จัดเก็บของเสีย 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนและ
วิจัย   

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. มีสถานที่พักของเสียประจําปฎิบัติการ (อาคาร 3 อาคาร 4 
และอาคาร 5) 
2. มีสถานที่เก็บของเสยีอันตรายประจําคณะเภสัช-ศาสตร์ที่ได้
มาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ประชาคมในคณะเภสัชศาสตร์เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 
2. ความพึงพอใจ ของนิสิต บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์อยู่
ในระดับดี 
เวลา   เร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง 
ต้นทุน  ต้นทุนด้านความปลอดภัยสูง 

580,000 -   งปม.ที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอจึงขอ
ยกเลิกโครงการฯ 
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัย 

ภ.417 ห้องปฏิบัติการปลอดภัย การ
จัดเก็บ การคัดแยก และการ
กําจัดขยะจากห้องปฏิบัติการ  
(Waste  management ) 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนและ
วิจัย   

    การดําเนินงาน 
มีระบบการ
คัดแยก กําจัด
ขยะติดเชื้อ 
ส่วนของเสีย
สารเคมี การ
กําจัด รอ
มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลา 
สามารถ
บําบัดได้เอง
บางชนิด 

งบประมาณ 
ลดต้นทุนใน
ส่วนที่มีการ
บําบัดเอง 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
1.  มีระบบการคัดแยก การกําจัดเก็บขยะและของเสียในห้องปฏิบัติการ 
2. สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ลด หรือไม่มีคําตําหนิในเรื่องขยะหรือของเสียภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
2. ไม่มีอุบัติการณ์ หรืออันตรายที่เกิดจากขยะหรือของเสีย 
เวลา  ลดเวลาในการกําจัดของเสีย 
ต้นทุน  ลดต้นทุนในการบําบัดของเสีย 

115,000 -    

ภ.418 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
กลาง การกลั่นและระเหยตัวทํา
ละลาย (ภ.4206)  
คณะเภสัชศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนและวิจัย   

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
เปิดซอง 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีระบบความปลอดภัยในการทํางานกับสารระเหย 
2. สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. ลด หรือไม่มีคําตําหนิในเรื่องกลิ่นไอระเหย 
2. ไม่มีอุบัติการณ์ หรืออันตรายที่เกิดจากไอระเหย 
ต้นทุน 
ลดต้นทุนในจัดหาในแต่ละหน่วยปฏิบัติการวิจัย 
 

240,000 -    

   11 3 - 4          



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 

ภ.501 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2. คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. นิสิตเภสัชศาสตร์จํานวนอย่างน้อย 5 คน ผ่าน
การสัมภาษณ์งานจากโครงการที่จัดโดยคณะฯ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา มีแนวทาง
ในการประกอบวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  
2. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา ตระหนักถึง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสําคัญของการ
พัฒนาวิชาชีพ 
3. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และต่อคณะเภสัชศาสตร์ 
ศิษย์เก่า และเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย 

4. นิสิตเภสัชศาสตร์ได้งานทําโดยมีเงินเดือนใน
ระดับที่น่าพอใจ 
เวลา 
สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามที่ขออนุมัติ 
 

272,160 263,029  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.502 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางที่จะจบการศึกษา 
เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  
2. คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
3. ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางจํานวนอย่างน้อย 5 
คน ผ่านการสัมภาษณ์งานจากโครงการที่จัดโดยคณะฯ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิต 100 อาจารย์/บุคลากร 87  
2. ทุกข้อประเมินในระดับดีถึงดีมาก 
3. นิสิตสัมภาษณ์และผ่านคัดเลือกรับงาน 5 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางที่จะจบการศึกษา มี
แนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  
2. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางที่จะจบการศึกษา 
ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสําคัญของการ
พัฒนาวิชาชีพ 
3. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางที่จะจบการศึกษา มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และต่อคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า 
และเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
4. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางได้งานทําโดยมี
เงินเดือนในระดับที่น่าพอใจ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1-3 ข้อ 4 ต้องติดตามผลต่อไป 
เวลา 
สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามที่ขออนุมัติ 
 

185,000 185,000    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.503 โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และ
ติดตามผลการสร้างเสริมทักษะ
อาจารย์ที่ปรึกษางานกิจการนิสิต 
และนิสิตผู้นํากิจกรรมต่อการจัด
กิจกรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
จัดโครงการวันที่  
29-31 ต.ค. 53 
 
 

 

ระยะเวลา 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. มีคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหาร
ชมรมในคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
80 ของจํานวนเป้าหมาย 
2.  มีแผนงานและร่างโครงการต่าง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต 
ของคณะเภสัชศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 2554 
3. มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและวางแผนปรับ
กิจกรรมเป็นระยะได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ตามที่กําหนดใน
เป้าหมาย   
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมดครงการได้เกินป้าเหมายในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง 
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชมรม 
2. นิสิตเข้าใจวิธีและขั้นตอนการบริหารโครงการที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
3. นิสิตทราบปัญหา และการประกันคุณภาพเพื่อเป็นแนว
ทางแก้ไขในการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิตต่างๆ 
4. โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนิสิตมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานและปรับผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานประกัยคุณภาพ และ
สามารถดําเนินโครงการตามหลัก PDCA ได้ครบถ้วน 
 เวลา 
จัดงานได้ตามเวลาเป้าหมาย 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
ใช้งบประมาณตามแผนครบถ้วน 

123,000 123,000  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.504 โครงการกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามแก่นิสิต  
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
โครงการที่
ดําเนินงานแล้ว 
1.ลอยกระทง 
2.เลือกตั้ง 
3.จิตอาสาครั้งที่ 4 
4.ร้บน้องสนภท. 
5.ประชุมเชียร์ 
6.ปฐมนิเทศน์ 
7.สัมมนาบัณฑิต 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ทุกโครงการ
เป็นไปตามแผน
ระยะเวลาที่
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังเหลือสําหรับ
โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 80 
2. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่า
ร้อยละ 50 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. มีรายงานสรุปและการประเมินผลการดําเนินงาน
ของทุกโครงการที่จัดดําเนินงาน 
2. อาจารย์และนิสิตมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจกับ
กิจกรรม 
เวลา 
จัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

81,000 25,045    

ภ.505 โครงการวันกิจกรรมชมรมและ
ส่งเสริมเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น
สาขาต่างๆ 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
ดําเนินการแล้ว
บางส่วน
สําหรับดครงการ
เทอม 2/2554 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปได้รับเกียรติ
บัตรและทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
ครบทุกคน 
2. นิสิตที่เป็นกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2552 ได้รับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาแก่นิสิตผู้ทํากิจกรรมครบทุกคน 
3. นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่นในแต่ละชั้นปี และแต่
ละสาขาวิชา (ยกเว้นนิสิตใหม่) ได้รับเกียรติบัตรและ
รางวัลทุนการศึกษาจํานวน 8 คน 
4. นิสิตที่แต่งกายดีเด่น ถูกระเบียบในแต่ละชั้นปี 
(ยกเว้นนิสิตใหม่) ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล
ทุนการศึกษาจํานวน 8 คน 
5. นิสิตที่ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ใน
แต่ละชั้นปี และแต่ละสาขาวิชา (ยกเว้นนิสิตใหม่) 
ได้รับ 

61,000 10,600    

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และ
แนวทาง

แก้ไข (กรณี
เลื่อน/
ยกเลิก

โครงการ 
ภ.505 
(ต่อ) 

โครงการวันกิจกรรม
ชมรมและส่งเสริมเชิดชู
เกียรตินิสิตดีเด่นสาขา
ต่างๆ 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

6. เกียรติบัตรนิสิตนักกิจกรรมและทุนการศึกษาจํานวน 8 คน 
7. นิสิตที่ทําคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย
ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจํานวนอย่างน้อย 2 คน 
8. ชมรมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตเภสัชศาสตร์มีสถานที่และ
ระบบการทํางานที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 ชมรม 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่า
เรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. นิสิตมีกําลังใจที่จะรักษาคุณงามความดทีั้งในแง่ความประพฤติ 
การแต่งกาย และการทําประโยชน์ให้สังคมต่อไป 
3. นิสิตที่ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองยึด
มั่นปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นน้อง 
4. นิสิตรับทราบถึงความใส่ใจต่อนิสิตของทางคณะฯ และมีความ
ภาคภูมิใจในคณะฯ และสถาบัน 
5. กิจกรรมชมรมมีการดําเนินงานโดยนิสิตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

     

ภ.506 โครงการกิจกรรมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์
ทางวิชาการและทาง
วิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
จัดแล้วบาง
โครงการ 
1.ค่ายเยาวชน
กล้ามะกอกภาค
ฤดูร้อน 
2. ค่ายแรกพบ
กล้ามะกอก 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
2. มีรายงานสรุปและการประเมินผลการดําเนินงานของทุกโครงการที่
จัดดําเนินงาน 
3. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตตระหนักถึงความ สําคัญของการเรียนรู้ และการทํางานผ่าน
การทํากิจกรรมในโครงการต่างๆ 
2. นิสิตให้ความสนใจ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ชีวิตจากการทํา
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
เวลา 
จัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

31,000 13,250    



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.507 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของนิสิตและ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
จัดแล้วบางโครงการ 
1.โยคะเพื่อสุขภาพ 
2. กีฬา Health 
sciences 
3. ประกวดร้องเพลง
ก้าวสู่ดาวดวงใหม่
ของคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ 6 
4.โครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตครั้งที่ 4 
5. โครงการพานิสิต
ไปวัด (วิชาจริยธรรม
วิชาชีพ) 
6.โครงการเลี้ยงแสดง
ความยินดีแก่นิสิตที่
จบการศึกษา 
(Goodbye senior) 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบทั้ง 5 กิจกรรม 
2. มีนิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรมอย่างน้อย 50  คน 
3. มีตัวแทนนิสิตที่มีความสามารถในการร้องเพลงและมีแนวคิดด้าน
การส่งเสริมสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย 5 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพกาย 
และจิตใจ และได้แนวทางในการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ 
2. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และมีความ
กล้าแสดงความสามารถอย่างเหมาะสม 
3. นิสิตและบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
เวลา 
สามารถจัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

239,000 59,220    

ภ.508 โครงการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและงาน
วินัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
ดําเนินการ
ฐานข้อมูลและจัด
นัดพบอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วในบาง
รายวิชา 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและวินัยนิสิตที่ชัดเจน 
2. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจต่อ
โครงการระดับดี-ดีมาก 
เวลา 
จัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

15,000 2,625    

 
 
 



 
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 
ยุทธศาสตรท์ี่  5  กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองคก์ร 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 
งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.509 โครงการพัฒนางานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
จั ด ป ร ะ ชุ ม ไ ป
แล้ว 2 ครั้ง 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
2. อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 80 

พอใจกับโครงการในระดับดี-ดีมาก 
เวลา 
จัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

75,000 5,530    

ภ.510 โครงการพัฒนาหน่วย
ประสานงานกิจการนิสิตและ
การบริการสังคม 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

    การดําเนินงาน 
จัดทําฐานจ้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
รอตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
1. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบงานกิจการนิสิตและบริการสังคมที่
ชัดเจนและสะดวกในการทํางาน 
2. มีกิจการบริการวิชาการและบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง 
เวลา 
จัดโครงการได้ตามกําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

20,000 7,590    

   7 3 - -          



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การจัดการความรู้ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.601 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ    

    การดําเนินงาน 
มีการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
กิจกรรมที่
ดําเนินการแล้ว
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดร้อยละ 
100 ของกิจกรรม
ทั้งหมด 
 

 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็น
ตามที่ได้รับ
อนุมัติ 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพคณะ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก 5 คะแนน 
เวลา 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
ของกิจกรรมทั้งหมด 
ต้นทุน 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตามที่ได้รับอนุมัติ 

21,925 4,349    

ภ.602 โครงการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะเภสัชศาสตร์   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ    

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทํา
รูปเล่มรายงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ ปี
การศึกษา 2553 
2. รายงานการประเมิน / ตรวจสอบของคณะเภสัช
ศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 
3. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดี หรือ 3.51 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) 
* หมายเหตุ:   มีการปรับเกณฑ์ลงจากระดับดีมาก เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การคิดคะแนน
ใหม่ 
เวลา 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด 
ต้นทุน 
ใชงบประเมินไมเกินตามที่ไดรับอนุมัติ 

40,560 -    

 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การจัดการความรู้ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.603 โครงการติดตามบัณฑิตและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ปีการศึกษา 2552 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ    

    การดําเนินงาน 
- 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
สรุปรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต  ปีการศึกษา 2552 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไดรายงานการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2552  
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
บัณฑิตได้รับการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ้นไป 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.94  

8,000 
 

1,200  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.604 KM และสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ             
คณะเภสัชศาสตร์ 

    การดําเนินงาน 
  

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 คน คิดเปน็ร้อยละ 73.08 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
บุคลากรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมี
คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 
เวลา 
ประเมินเสร็จตามกําหนดเวลาดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
กําหนดเวลา 
ต้นทุน 
ใชงบประเมินไมเกินตามที่ไดรับอนุมัติใช้งบประมาณเท่ากับ
ที่ได้รับอนุมัติ คือ 25,000 บาท 

25,000 25,000  
 

 
 
 
 

 
 
 

  

   2 2 - -          



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  7  เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล อยู่ในช่วง 

ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.701 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประเมินข้อมูลจากการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญ 

ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิต
นาวี       

    การดําเนินงาน 
 
 

 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวน 30 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 12 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนําความรู้และทักษะ
ไปปฏิงานต่อไปได้  
เวลา 
เป็นไปตามเวลาที่กําหนดในแผน 
ต้นทุน 
120,000 บาท 

120,000 44,550  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภ.702 พัฒนาหน่วยบริการข้อมูล
สมุนไพรและสวนสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ 

หัวหน้าหน่วย
บริการข้อมูล
สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

    การดําเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่อมชม ศึกษาพรรณไม้ไม่
น้อยกว่า 200 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลียไม่
น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 

15,000 -    

ภ.703 เปิดให้บริการหน่วยบริการ
ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

หัวหน้าหน่วย
บริการข้อมูล
สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

    การดําเนินงาน 
1 เปิดบริการหน่วย
ข้อมูลสมุนไพร 
2..จัดอบรมด้าน
การแพทย์แผนไทย  
3. นวดเพื่อสุขภาพ  
4. จัดทําแผ่นพับ
โปสเตอร์ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ตค 2554- มิย 
2554 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
กําลังดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
มีผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 200 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลียไม่
น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) 

12,000 -    

 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  7  เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.704 การให้ความรู้เพื่อการใช้ยาอย่าง
ถูก ต้องและเหมาะสมในกลุ่ ม
เยาวชนและผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี พ.ศ. 
2554 

ดร.นันทวรรณ  
กิติกรรณากรณ์   

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 350 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมแล้ว 
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ยาด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
เวลา 
ดําเนินการลุล่วงทันเวลาที่กําหนด 
ต้นทุน 
ใช้งบประมาณตามแผน 

120,000 -    

ภ.705 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Systematic Review & Meta-
analysis 

รศ.ดร.ณธร   
ชัยญาคุณาพฤกษ ์

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ  และผู้เข้าอบรมเกิด
ความรู้ในด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ และการวิเคราะห์เชิงอภิมานและนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติการที่ ผู้เข้าร่วมอบรม
ปฏิบัติงานอยู่ 

185,000 184,754  
 

 
 
 
 
 

  

ภ.706 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Retrospective Database 
Analysis 

รศ.ดร.ณธร   
ชัยญาคุณาพฤกษ ์

    การดําเนินงาน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ  และผู้เข้าอบรมเกิด
ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติการที่
ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติงานอยู่ 

225,625 174,267  
 

 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  7  เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.707 ปรับปรุงซ่อมบํารุงสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับบริหาร
จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 

ผู้จัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 

    การดําเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
เบิกจ่าย 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
ได้รับครุภัณฑ์ / ปรับปรุง  สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนตามที่ขออนุมัติ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แข็งแรง สวยงาม 
สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ 
เวลา 
การจัดซื้อจัดจ้างทันตามกําหนดเวลาในแผน 
ต้นทุน 
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

60,000  -    

   4 3 - -          



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  8  เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2554-2554) 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

งบประมาณ 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.801 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง     การดําเนินงาน 
มีการจัดกิจกรรมฝึก
โยคะเป็นประจําทุก
วันอังคารและ
พฤหัสบดี เวลา 
16.30-17.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 
ที่ห้อง ภ.5305 
อาคารคณะเภสัช
ศาสตร์ 
ปัญหาอุปสรรค 
- พื้นห้องมีฝุ่นมาก 
การแก้ไข: ได้
ประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานที่เพื่อ
ดําเนินการเมื่อ 30 
มิ.ย. 54 
ผลการดําเนินงาน: 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ ไ ด้
กําหนดไว้ 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 

งบประมาณ 
ใช้เงินค่าฝึกที่เก็บ
จากสมาชิกร่วมกับ
เงินที่ได้จากการจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็น
ค่าฝึกสอนให้กับครู
โยคะ 
ปัญหาอุปสรรค 
- เงินค่าฝึกที่เก็บได้
ไม่เพียงพอกับค่า
ฝึกสอน 
การแก้ไข: 
รศ.ดร.ศักดิ์ช ัย 
วิทยาอารีย์กุล 
สมาชิกในชมรมฯ 
ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้ฝึกสอนแทน
การจ้างครูโยคะ
จากภายนอก 
ผลการดําเนินงาน: 
สามารถประหยัดค่า
ฝึกสอนลงได้สัปดาห์
ละ 800 บาท 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
1. มีการดําเนินโครงการโยคะเพื่อ
สุขภาพตลอดปีงบประมาณ 2554 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ําเสมอ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีการดําเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ําเสมอ 
อย่างน้อยครั้งละ 3 คน 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ   
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของ
โครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
เวลา 
   - 
ต้นทุน 
โครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้
การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก
คณะเภสัชศาสตร์ 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
พึ่งพาตัวเองได้ ภายใต้การสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจากคณะเภสัชศาสตร์ 

 -   -  
 
 
 
 
 
 
 

 
(รอ
ผล
การ
ประเ
มิน
สิ้น
ปี) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 3 (เมษายน –  มิถุนายน 2554) 

ยุทธศาสตรท์ี่  8  เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2554-2554) 
(4)สถานะโครงการ (5)  

รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 
(6) 

กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs) 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
อยู่ในช่วง 
ดําเนิน
โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรลุ 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ 

ภ.802 โครงการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาจารย์ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ     การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ    
1. มีการดําเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

ตลอดปีงบประมาณ 2554 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ําเสมอ 
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  
อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน
ของโครงการ 
ต้นทุน 
โครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้
การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก 
คณะเภสัชศาสตร์ 

- -    

   2 - - -          
 

  


