
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 4  (รอบ 12  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 30  กันยายน  2556) 

 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

รัอ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ทั้ง

หม
ด 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

รัอ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ทั้ง

หม
ด 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

รัอ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ทั้ง

หม
ด 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

รัอ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ทั้ง

หม
ด 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

รัอ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ทั้ง

หม
ด 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร
ใน

แผ
นง

ำน
 

จ านวนโครงการตามแผน 22 100 25 48 100 54.55 9 100 10.23 8 100 9.09 1 100 1.14 88 - 

โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนนิกำร - - - 1 2.08 1.14 - - - - - - - - - 1 1.14 

และเป็นไปตำมแผนด ำเนนิงำน                     

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 21 95.45 23.86 45 93.75 51.14 9 100 10.23 6 75.00 6.82 1 100 1.14 82 93.18 

โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 1 4.55 1.14 2 4.17 2.27 - - - 2 25 2.27 - - - 5 5.68 

 



กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 
ครั้งที่ 4  (รอบ 12  เดือน 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
 



 
 ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2556  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ 

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
งบประมาณรายได้ 
ที่รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณรายได้ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

งบประมาณรายได้  
คงเหลือ (บาท) 

1. การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคณุภาพและธรรมาภิบาล - คณบด ี
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 

660,000 427,643 232,357.00 
 

2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรยีน และระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
- รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริม

ประสบการณ ์
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 

2,100,000 1,533,817.90 566,182.10 
 

3. ระบบการบริหารจัดการการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ - รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 1,020,000 907,666.55     112,333.45 
 

4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม - รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 60,000 60,000    

5. การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมสี่วนร่วม - รองคณบดฝี่ายบริหาร 
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 
- รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริม

ประสบการณ ์
- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

60,000 5,260   54,740.00 
 

6. การเพิ่มสมรรถนะทางการเงนขององค์กรเพื่อการแข่งขันพึ่งพาตนเองได ้ - คณบด ี
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิารสังคม 

-   

  โครงการนอกแผนปฏิบตัิการฯ - รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 36,400 20,445 15,955.00 
 

รวม 3,936,400.00 2,954,832.45 981,567.55 
 



 ตารางสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

ยุทธศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ 

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

จ านวน
โครงการ

จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 

ผลการการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

หมายเหตุ อยู่ระหว่าง
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จสิ้น
เรียบร้อย 

โครงการที่
ขอยกเลกิ 

1. การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคณุภาพและ
ธรรมาภิบาล 

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 

22 - 21 1 โครงการที่ยกเลิก  
- (ภ.111)  โครงการฝึกอบรมด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง  

คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากปัญหาเรื่องเวลาการเปลี่ยนแปลงระบบและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่ตอบรับการเป็นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 
 

2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรยีน และระบบการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
- รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและ

สร้างเสริมประสบการณ ์
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ

บริการสังคม 

48 1 45 2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 
- (ภ.238) โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เนื่องจากช่วงเวลาของผลัดของการฝึกปฏิบัติงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรและ University of Wisconsin เหลื่อมล  ากันท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างช่วง ของการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้อง
ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติทั งหมดยาวนานกว่านิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้
ด าเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว 

โครงการที่ยกเลิก  
1. (ภ.221) โครงการบูรณาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสู่สังคม  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนจึงท าให้
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 
2556 

2. (ภ.236) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แหล่งฝึก (ภ.236) มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศไม่ตอบรับ 
 
 

3. ระบบการบริหารจัดการการวิจยัที่มี
ประสิทธิภาพ 

- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 9 - 9 - - 
 
 
 

4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความ - รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ 8 - 6 2 โครงการที่ยกเลิก  



ยุทธศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ก ากับยุทธศาสตร์ 

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

จ านวน
โครงการ

จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 

ผลการการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

หมายเหตุ อยู่ระหว่าง
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จสิ้น
เรียบร้อย 

โครงการที่
ขอยกเลกิ 

ต้องการของสังคม บริการสังคม 1. (ภ.402) โครงการฝีกอบรมระยะสั นการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยวิกฤต 
เนื่องจากการขอรับรองหลักสูตรอบรมระยะสั น จากวิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการด าเนินการซื่งคาดว่าจะได้รับการรับรอง
หลักสูตรอบรมระยะสั นประมาณเดือนตุลาคม 2556 จึงไม่สามารถด าเนิน
โครงการดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 2556   

2. (ภ.404)  โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องส าอาง            
ซึ่งตามแผนการด าเนินโครงการคาดว่าจะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 
2556 แต่เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์จะด าเนินการจัดโครงการสถาปนา
คณะฯ ครบรอบ 20 ปี จึงยกเลิกโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2556 
และจะด าเนินการโอกาสครบรอบสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป 

 
5. การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมี

ส่วนร่วม 
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ

บริการสังคม 
- รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพและ

สร้างเสริมประสบการณ ์
- รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

1 - 1 - - 

6. การเพิ่มสมรรถนะทางการเงนขององค์กรเพื่อ
การแข่งขันพึ่งพาตนเองได ้

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่ายบริหาร 
- รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและบรกิาร

สังคม 

- - - - - 

  โครงการนอกแผนปฏิบตัิการฯ - รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 2 - 2 - - 
รวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 88 1 82 5 ผลรวมไม่นับรวมโครงการนอกแผนปฏิบัติการ จ านวน 2 โครงการ 

 



 ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการองค์กรทีเ่น้นคุณภาพและธรรมาภิบาล ทั งหมด  จ านวน  22  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ น จ านวน  21  โครงการ 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ จ านวน    1  โครงการ 
  โครงการฝึกอบรมด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง  คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.111) เนื่องจากปัญหาเรื่องเวลาการเปลีย่นแปลงระบบและบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยไม่ตอบรับการเป็นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ  
  ระบบควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมัติทั งหมด  22  โครงการ     งบประมาณรายได ้          660,000      บาท 
มีการเบิกจา่ยงบประมาณรายได้  (ไม่นับรวม ภ.119-ภ.120)     ใช้ไป           427,643   บาท 
           คงเหลือ           232,357     บาท 
 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1  
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.101 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร

สถาบัน ประจ าปี 2556 
รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  - 20,000 - - 9,753 - - 10,247 - 

ภ.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์และเชิดชู
ผู้ปฏิบัตดิี ประจ าปี 2556 

รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  - 40,000 - - 33,620 - - 6,380 - 

ภ.103 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  - 255,730 - - 171,253 - - 84,477 - 

ภ.104 ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปี 
2556 

รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้างานธุรการ  - 20,000 - - 10,000 - - 10,000 - 

ภ.105 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าป ี2556 รองคณบดฝี่ายบริหาร นางกมลณิชา  ฉิมแย้ม - 73,000 - - 56,300 - - 16,700 - 
ภ.106 โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่งๆ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

น.ส.อรัญญา อินทโชติ           
นายสุรินทร์ นิลพันธ์   

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

ภ.107 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557 คณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยนโยบาย
และแผน   

- 7,950 - - 6,100 - - 1,850 - 

ภ.108 โครงการประเมิน/ตรวจสอบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะ) คณะเภสัช
ศาสตร์ รอบการประเมินปีการศึกษา 2555 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ   

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

ภ.109 โครงการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย          
คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมนิปีการศึกษา 
2555 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ 

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



 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.110 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และหน่วยงาน
ย่อย คณะเภสัชศาสตร ์ 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ   

- 7,500 - - 1,350 - - 6,150 - 

ภ.111 โครงการฝึกอบรมด้านการควบคุมภายใน และ
บริหารความเสี่ยง  คณะเภสัชศาสตร ์ 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

นายปวีณ เทพอุโมงค ์  - 17,600 - - - - - 17,600 - 

ภ.112 การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน
โดยใช้ระบบ 5 ส. 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ - 5,000 - - 4,400 - - 600 - 

ภ.113 โครงการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพ       (คบ.สสส.) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์

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

ภ.114 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์  

น.ส.มหัทธนา  คลังสมบัต ิ  - 10,000 - - 5,475 - - 4,525 - 

ภ.115 โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงาน
และสานสัมพันธ์บุคลากรส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

นายสุรินทร์  นิลาพันธ ์ - 24,000 - - 18,000 - - 6,000 - 

ภ.116 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ /      
น.ส.ปภสัชญา ศรีพยัฆ   

- 4,500 - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 4,500 - 

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูศษิย์เก่า  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ / 
น.ส.ปภสัชญา ศรีพยฆั   

- 5,000 - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 5,000 - 

ภ.118 โครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ-ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล 
(HRM)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

น.ส.ปภสัชญา ศรีพยฆั/ 
นายเอกชัย ค าหว่าง   

- 5,000 - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 5,000 - 

ภ.119 โครงการจดัท าเวปไซต์คณะเภสัชศาสตร ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผศ.อรรถวิทย์ สมศริิ / 
น.ส.ปภสัชญา ศรีพยฆั   

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

ภ.120 การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร, ผู้ช่วย
คณบดฝี่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

น.ส.อรัญญา อินทโชต ิ - 156,400 - - 112,611 - - 43,789 - 

ภ.121 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ ์ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ ์ - - - - - - - - - 
ภ.122 โครงการรู้ตื่น  รู้เบิกบาน ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ มเพียรชอบ ผศ.ดร.อนันต ์ อุ่นอรุณ - - - - - - - - - 



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั งหมด       จ านวน  48  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน        จ านวน    1  โครงการ 
  โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภ.238)  เนื่องจากช่วงเวลาของผลัดของการฝึกปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและ University of Wisconsin เหลื่อมล  ากันท าให้เกิดช่องว่างระหว่างช่วง 
  ของการฝึกปฏิบัติงาน นสิิตที่เข้ารว่มโครงการต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติทั งหมดยาวนานกว่านิสติที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมโครงการ ไดด้ าเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณไว้เรยีบร้อยแล้ว 
โครงการที่เสร็จสิ น            จ านวน  45   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ          จ านวน    2   โครงการ 

3. โครงการบรูณาการการพัฒนาผลติภัณฑ์เครื่องส าอางสูส่ังคม (ภ.221) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลีย่นการเปิดภาคเรยีนจึงท าให้ระยะเวลาการจัดกจิกรรมไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณ 2556 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์หล่งฝึก (ภ.236) มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่ตอบรับ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมัติทั งหมด  48  โครงการ    งบประมาณรายได ้   2,100,000.00      บาท 
มีการเบิกจา่ยงบประมาณรายได้ (ไม่นับรวม ภ.223-227)    ใช้ไป    1,533,817.90 บาท 
          คงเหลือ      566,182.10 บาท 
 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  2 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.201 โครงการการให้การสนับสนุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา,   
น.ส.จุฑามาศ คัมภีรพงษ์ 

- 160,000 - - 280,000 - - (120,000) - 

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2556 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย      

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.สรัสวดี ชัยรัตน ์  

- 13,000 - - 7,997 - - 5,003 - 

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล 

- 55,800 - - 52,124.80 - - 3,675.20 - 

ภ.204 โครงการจดัสอบรวบยอดแบบบรูณาการ รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา
,น.ส.ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล 

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

ภ.205 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนิสติเพื่อ
การสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร ์  

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย      

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล  

- 17,560 - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 17,560 - 

ภ.206 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ
ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 40,000 - - 8,000 - - 32,000 - 

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย ์และ
พัฒนาการสอน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 
 

หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 53,700 - - 22,532 - - 31,168 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.208 โครงการสนับสนุนการจัดท าการวจิัยในชั นเรียน

และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

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

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 3 ภาควิชา 
พร้อม คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา 3 ภาควิชา 

เลขานุการภาควิชา 3 ภาควิชา - 23,000 - - 14,235 - - 8,765 - 

ภ.210 โครงการพัฒนาการท างานแบบอาจารย์
ผู้ปฏิบัติงาน   

อ.อรรัตน ์โลหิตนาว ี  ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ และ
เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

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

ภ.211 โครงการเพิม่พูนทักษะทางวิชาการอาจารย์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ณ สถาบัน
ภายในประเทศ  

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ มเพียรชอบ  เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

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

ภ.212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านพฒันาการเรยีน
การสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 7,000 - - 5,100 - - 1,900 - 

ภ.213 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีนต ารา หนังสือ
หรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ/หรือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 116,060 - - 88,318.30 - - 27,741.70 - 

ภ.214 โครงการประชุมกรรมการด าเนินการหลักสูตร รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา, 
น.ส.จุฑามาศ คัมภีรพงษ์ 

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

ภ.215 เสรมิประสบการณ์ในรายวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ ดร.กุลธดิา ไชยจินดา  นางนงนุช โมราราย  - 5,000 - - 1,454 - - 3,546 - 

ภ.216 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา: ธรรมะใน
การด าเนินชีวิต 
 

ดร.กุลธดิา ไชยจินดา นางนงนุช โมราราย - 6,550 - - 5,152 - - 1,398 - 

ภ.217 Herbal Cosmetic Fair ครั งท่ี 5 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัช
เวท 

นางวิภาดา บุญส่งแท้   - 20,000 - - 15,066 - - 4,934 - 

ภ.218 โครงการกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส าหรับนิสติ
หลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท ์ คุณสรัสวด ี  ชัยรัตน ์   - 43,000 - - 43,000 - - - - 

ภ.219 โครงการ “เภสัช มน. ร่วมใจให้บรบิาลทางเภสัช
กรรม” 

อร.อัลจนา เฟื่องจันทร ์ เลขานุการภาควิชา - 15,000 - - 12,400 - - 2,600 - 

ภ.220 โครงการศึกษาปญัหาสาธารณสุขในชุมชน ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี   
อ.ดารณี เช่ียวชาญธนกจิ 

น.ส.ศศลิดา ตายา และ 
นางนงนุช  โมราราย   
 

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



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.221 โครงการบรูณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสู่

สังคม 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม     
 

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

ภ.222 โครงการบรูณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ทางเลือกและการวิจยัทางผลิตภัณฑ์
ธรรมชาตเิข้ากับการบริการวิชาการในชุมชน 

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

ภ.223 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 137,120 - - 74,754 - - 62,366 - 

ภ.224 โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 16,820 - - 15,800 - - 1,020 - 

ภ.225 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ   นิสติระดับบณัฑิตศกึษา สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา  2555 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน 

นายสุรินทร์ นิลาพันธ ์ - 323,000 - - 158,946.08 - - 164053.92 - 

ภ.226 โครงการฝึกอบรมความรูภ้าษาอังกฤษ ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 58,100 - - 66,400 - - (8,300) - 

ภ.227 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2555 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาเภสัชกรรมชุมชน  

นายสุรินทร ์ นิลาพันธ ์  - 190,140 - - 164,230 - - 25,910 - 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

1975,830 151,350 - 1,743,619 85,177 - 232,211 66,173 - 

ภ.229 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม จิตตรีพร คล้ายแท้ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

541,560 5,260 - 516,707 7,520 - 24,853 (2,260) - 

ภ.230 การฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขใน
ชุมชน 

จิตตรีพร คล้ายแท้ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

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

ภ.231 การอบรม สัมมนา เตรยีมความพร้อมนิสติก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน ส าหรับนิสติปี 5 และป ี6 

จิตตรีพร คล้ายแท้ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

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

   ปรับงบประมาณ          
   รวมเป็น  32,272 29,320        



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.232 เสรมิประสบการณ์วิชาชีพเภสัชศาสตร ์ ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 

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

   ปรับงบประมาณเป็น 105,160 17,320        

ภ.233 การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบรบิาลเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 

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

   ปรับงบประมาณ 425,090 204,400        
ภ.234 การฝึกงานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จิตตรีพร คล้ายแท้ น.ส.บุญภา  หลักทรัพย ์ 145,240 2,220 - 117,060 775 - 28,180 1,445 - 

ภ.235 สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

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

ภ.236 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์แหล่งฝึก ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ     
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และ 
น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง  

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

ภ.237 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ ส าหรับ
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ เลขานุการภาควิชา หรือ 
เลขานุการแหล่งฝึก 

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

  ปรับงบประมาณ 3,800 15,000 -       

ภ.238 สหกิจศึกษาตา่งประเทศ คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ น.ส.บุญภา หลักทรัพย ์ - - 450,000 - - 225,000 - 225,000 - 

ภ.239 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม   จิตอาสา 
กิจกรรมคา่ยอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชน 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและ
บริการสังคม 

ประธานชมรมจิตอาสา สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

- 25,000 110,000 - 25,000 22,000 - 88,000 - 

ภ.240 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมกฬีาและเชียร ์ รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรมจิตอาสา สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

- 70,000 10,000 - 70,000 7,000 - - 3,000 

ภ.241 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมดนตรีสากล รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรมดนตรีสากล
สโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร ์ 

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

ภ.242 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย 

- 80,000 80,000 - 80,000 10,000 - - 70,000 

ภ.243 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมถ่ายภาพ (Photo 
Club) 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรมถ่ายภาพ สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

- 45,000 125,000 - 45,000 37,000 - - 88,000 

ภ.244 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาการ และ
ภาษาอังกฤษ 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรมวิชาการและ
ภาษาอังกฤษ  

- 30,000 150,000 - 29,990 124,990 - 10 25,010 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.245 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม Animation and 

Multimedia 
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

ประธานชมรม Animation 
and Multimedia สโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

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

ภ.246 โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และประกันคณุภาพ
การจัดกิจกรรมนสิิต 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

อุปนายกฝ่ายใน สโมสรนิสติ
คณะเภสัชศาสตร ์
 

- 130,000 30,000 - 130,000 25,000 - - 5,000 

ภ.247 โครงการกิจกรรมเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

อุปนายกฝ่ายนอก สโมสรนสิิต
คณะเภสัชศาสตร ์

- 30,000 30,000 - 30,000 20,000 - - 10,000 

ภ.248 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตคณะเภสัชศาสตร ์ รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

หัวหน้างานกิจการนิสติและ
ศิษย์เกา่สมัพันธ์ 

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



ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ     ทั งหมด   จ านวน  9  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ น         จ านวน  9  โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมัติทั งหมด  9  โครงการ      งบประมาณรายได ้  1,020,000.00    บาท 
 มีการเบิกจา่ยงบประมาณรายได ้        ใช้ไป           907,666.55    บาท 

            คงเหลือ            112,333.45    บาท 
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  3 

รหสั
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.301 Big cleaning Day ห้องปฏิบัติการกลางและ

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Unit cell) คณะเภสัช
ศาสตร ์

นายวรวุฒ ิ เกรียงไกร  นิสิต
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

นางวิภาดา  บุญส่งแท้    - 5,000 - - - - - 5,000 - 

ภ.302 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบตัิการปลอดภัย ใน
คณะเภสัชศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  

นางวิภาดา บุญส่งแท้ - 47,600 - - 7,829 - - 39,771 - 

ภ.303 การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ
วิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภาษิต  - 340,000 - - 338,404.50 - - 1,595.50 - 

ภ.304 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการวิจัย เรื่อง 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขยีนโครงร่าง
วิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต  - 10,000 - 
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 10,000 - 

ภ.305 โครงการส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของ
อาจารย ์คณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภาษิต  - 230,000 - - 274,290.61 - - (44,290.61) - 

ภ.306 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัย 
  

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต - 21,400 - - 1,773 - - 19,627 - 

ภ.307 โครงงานวิจัยส าหรับนสิิตระดับปรญิญาตร ี รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  น.ส.ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต  - 351,000 - - 274,075.44 - - 76,924.56 - 

ภ.308 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะ
เภสัชศาสตร์ในการประชุมวิชาการ “นเรศวร
วิจัย” ครั งท่ี 9 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปี 2556 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั  น.ส.ศิรินทิพย ์อินทรภาษิต  - 15,000 - - 11,294 - - 3,706 - 



รหสั
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.309 โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการ

วิจัยทางคลินิกท่ีด ี(GCP) 
ผู้อ านวยการสถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ   

 เจ้าหน้าท่ีสถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ                     

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

   ปรับงบประมาณ   100,000       

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการการชุมชนและสังคม ทั งหมด   จ านวน  8  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ น           จ านวน  6   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ         จ านวน  2   โครงการ 

3. โครงการฝีกอบรมระยะสั นการบรบิาลเภสัชกรรมผู้ป่วยวิกฤต (ภ.402) เนื่องจากการขอรับรองหลักสูตรอบรมระยะสั น จากวิทยาลัยเภสชับ าบัด สภาเภสัชกรรมอยูร่ะหว่างการด าเนินการซื่งคาดว่าจะได้รับการรับรองหลักสตูรอบรมระยะสั น 
ประมาณเดือนตุลาคม 2556 จึงไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 2556   

4. โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องส าอาง (ภ.404)  ตามแผนการด าเนินโครงการคาดว่าจะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2556 แต่เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์จะด าเนินการจดัโครงการสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ปี จึงยกเลิก
โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2556 และจะด าเนินการโอกาสครบรอบสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ตอ่ไป 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมัติทั งหมด  8  โครงการ      งบประมาณงบรายไดฯ้     60,000  บาท 
มีการเบิกจา่ยงบประมาณรายได ้      ใช้ไป               60,000  บาท 

           คงเหลือ                 0   บาท 
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.401 โครงการประชุมวิชาการ Pharmacokinetic 

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

ดร.ภัควด ี เสริมสรรพสุข เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

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

ภ.402 โครงการ การฝึกอบรมระยะสั นการบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยวิกฤต 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ                  
ภก.ทรงศักดิ์ ทองสนิท  

อ.ภญ.วิรินทร์ อันล  าเลิศ - - 48,000 - - - - - 48,000 

ภ.403 โครงการประชาสมัพันธ์  สถานวิจยัเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิคณะเภสชัศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้อ านวยการสถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ 

เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ  

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



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.404 การจัดประชุมสมัมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องส าอาง ผู้อ านวยการสถานวิจัย

เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ 

เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ  

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

ภ.405 การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวทิยาแห่งประเทศ
ไทยครั งท่ี 45  

รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผศ.ดร. สกลวรรณ ประพฤติบัติ
,ดร.ภคัวด ีเสริมสรรพสุข  

- - 325,000 - - - - - - 

ภ.406 โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท างานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยจดัเก็บค่าลงทะเบยีน 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

นายธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - - 432,000 - - 444,908 - - - 

ภ.407 เรียนรูคุ้ณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกรนก  อิงคนินันท ์ น.ส.อรณุี มีเนตข า 
น.ส.นารรีัตน์ พัดเย็นสุข 

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

ภ.408 การสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม 

นายธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - 40,000 - - 40,000 - - - - 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมสี่วนร่วม    ทั งหมด   จ านวน  1  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน       จ านวน  1  โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ น           จ านวน  -  โครงการ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมัติทั งหมด  1  โครงการ     งบประมาณรายได ้    60,000  บาท 
มีการเบิกจา่ยงบประมาณรายได ้       ใช้ไป       5,260  บาท 
           คงเหลือ     54,740  บาท 
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.501 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ 

(MOU) 
ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ - 60,000 - - 5,260 - - 54,740 - 

 
 



โครงการนอกแผนฯ 
 มีโครงการนอกแผนฯ ในรอบไตรมาสที ่1 ขออนุมัต ิ   จ านวน  2  โครงการ 

โครงการที่เสร็จสิ น        จ านวน  2  โครงการ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขออนุมัติเบิก-จา่ย จากงบประมาณรายไดค้ณะฯ จ านวน 2  โครงการ  งบประมาณรายได้ทีต่ั งไว ้ 36,400  บาท 
         ใช้ไป   204645 บาท 
         คงเหลือ   15,955 บาท 

 
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภน.01-56 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการใช้ผงสีมุก

และสารกรองแสงยูวีในการเตรียมเครื่องส าอาง  
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

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

ภน.02-56 โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้เชิง
วิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

- 32,200 - - 19,400 - - 12,800 - 

 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.101 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้บริหารสถาบัน 
ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 จากกลุ่มเปา้หมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการครั งนี  30 คน จากเปา้หมาย
ตั งไว้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่า 3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 3.86 
จากคะแนน 5  
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามโครงการที่ก าหนดไว ้
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยอยู่ในงบประมาณที่ก าหนดไว้ ซ่ึง
น้อยกว่าที่ตั งงบประมาณไว้เนื่องจากค่า
เดินทางและค่าที่พักของวิทยากรใช้
งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

20,000 9,753  
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัช
ศาสตร์และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี 
ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 จาก กลุ่มเปา้หมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมคางการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่า 3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
จากแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.03 จาก 5 คะแนน 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เล่ือนการด าเนินการเป็น 18 กุมภาพันธ ์2556 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

40,000 33,620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช่ไป 

ภ.103 การพัฒนาศักยภาพและการ
ส่งเสริมการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของบุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการ และ
เตรียมการ
ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 

ระยะเวลา 
เป็นไปตาม
แผนการต
ด าเนินงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 34 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหาอุปสรรค   
-การเลื่อนก าหนดการด าเนินงาน ท าใหม้ี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อย 
-การประชาสัมพันธว์ัตถุประสงค์โครงการฯ 
รูปแบบการจัด กจิกรรม ไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง 
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นอ้ย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่

ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
2. ผลประเมินการมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ น

มากกว่าร้อยละ 10 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่ม
โครงการ 4.39 จาก คะแนน5  
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
-การเลื่อนการจัดโครงการฯ จากแผนการ
ด าเนินการที่วางไว ้
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว ้

255,730 171,253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช่ไป 

ภ.104 ผู้บริหารพบบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั งไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 จากเป้าหมาย  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรประจ าป ี
2556 จ านวน 2 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการครั ที่ 1 จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 104 และครั งที่สองจ านวน 71 คิดเป็นร้อย
ละ 71 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่

ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานจาก

บุคลากรภายในคณะฯ ในแต่ละด้านอยา่ง
น้อย 1 ประเด็น 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรประจ าป ี
2556 จ านวน 2 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการครั ที่ 1 จ านวน 104 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 104 และครั งที่สองจ านวน 71 คิดเป็น
ร้อยละ 71 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยงบประมาณไม่เกินที่ก าหนดไว้ 
 

20,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช่ไป 

ภ.105 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ าป ี2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

-  

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีบุคลากรคณะฯ ทั งหมดเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ขึ นไป 
2. รายงานและสรุปโรคประจ าตัวของ

บุคลากรคณะฯ และแนวปฏบิัติเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-มีบุคลกรเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมโครงการทั งหมด 
84 คน จาก 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ความพึงพอใจเกีย่วกับการจัดโครงการคิดเป็น 
4.01 จาก 5 
เวลา 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาตาม
แผน 
ต้นทุน 
การด าเนินกิจกรรมในโครงการเป็นไปตาม
งบประมาณที่ก าหนดตามแผน 
 

73,000 56,300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.106 โครงการวันส าคัญ และประเพณี
ต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมวันขึ นปีใหม ่เป้าหมาย 150 คน มี
ผู้เข้าร่วม 124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67 
กิจกรรมรดน  าด าหวั เปา้หมาย 100 คน (เฉพาะ
บุคลากร เนื่องจากกิจกรรมนี ไม่รวมนิสิต) มี
ผู้เข้าร่วม 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมวันขึ นปีใหม่ ผลการประเมิน 4.04 
กิจกรรมรดน  าด าหวั ผลการประเมิน 4.63 
เวลา 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาตามแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ด าเนินการเป็นไปตามแผน 
ต้นทุน 
งบประมาณที่ก าหนดตามแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

30,000 8,032  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.107 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557   
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ 

  
 

  การด าเนินงาน 
อยู่ขั นตอนเตรียม
จัดประชาคมทุก
ภาคส่วน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดท า
แผน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/คุณภาพของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2557 ไม่ต่ ากว่า 3.5 
จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินความพึงพอใจ  3.98   
จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,950 6,100    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.108 โครงการประเมิน/
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับคณะ) 
คณะเภสัชศาสตร์รอบ
การประเมินปีการศึกษา 
2555 

รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ    

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัช

ศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
2. รายงานการประเมิน/ตรวจสอบของคณะ

เภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จัดท า SAR  เรียบร้อยตามก าหนด 
2. รายงาน SAR/CAR ต่อคณะฯ/

มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะฯ บรรลุเป้าหมายและ 
KPIs ของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ตัวชี วดัที่ 7 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเภท สกอ. = 4.06 
คะแนนประเภท สมศ. = 4.26 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

42,320 48,240  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.109 โครงการประเมิน
คุณภาพระดับ
หน่วยงานย่อย           
คณะเภสัชศาสตร์ รอบ
การประเมินปีการศึกษา 
2555 

รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ    

  
 

  การด าเนินงาน 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานย่อย ปี
การศึกษา 25552 
2. รายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของหน่วยงาน
ย่อย ปีการศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
1. มีรายงานการประเมิน SAR ครบทุกหน่วยงาน 
2. มีรายงานการประเมินตรวจสอบ CAR ครบทุกหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อย  ในระดับดี หรือ 
3.50 ขึ นไป (จากคะแนนเต็ม 5) และเพิม่ขึ น 0.25 คะแนนทุกป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
- ผลประเมินมีคะแนน > 3.5 ทุกภาควิชา  
- ผลการประเมิน 2 สถานฯ ยังมีคะแนน <3.50  (ประเมินเป็น
ปีแรก) 

เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

39,400 29,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.110 โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะฯ 
และหน่วยงานยอ่ย              
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ    

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอยา่งน้อย 1 ครั งใน
ทุกหน่อยงานย่อย 
2. มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์/website เพื่อให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพอย่างน้อย 4 ครั ง/ปี 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
1. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพจ านวน  ... ครั ง 
2. มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทั ง
หน่วยงานย่อย และระดับคณะฯ มีคะแนนเพิ่มขึ นเป็นไปตาม
เปา้มหมายและ KPIs ของแผนยุทธศาสตร์ (ตัวชี วัดที่ 7) 
 

7,500 1,350    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบการ
ประเมินปีการศึกษา 2555 ได้คะแนน 4.06  และรอบปกีาร
ประเมินปีการศึกษา 2554 ได้คะแนน 4.12 ซ่ึงในปีนี มีคะแนน
ต่ ากวา่ถือว่าไม่บรรลุตาม KPIs ที่ตั งไว้ 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

ภ.111 โครงการฝึกอบรมด้าน
การควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง  คณะ
เภสัชศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ    

    
 

การ
ด าเนินงาน 

- 
 
ปัญหา
อุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหา
อุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ทีไ่ด้รับของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยา่งน้อย  3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

17,600 -   เนื่องจากปัญหา
เร่ืองเวลาการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบและ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยไม่
ตอบรับการเป็น
วิทยากรที่จะมา
ให้ความรู้
เกี่ยวกบัระบบ
ควบคุมภายใน
และบริหาร
ความเส่ียง 

ภ.112 การสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ดีในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 
5 ส. 
 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ านวนงานที่เข้ารว่มประเมิน 5 ส. ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
2. มีการน าเสนอผลงานหรือกจิกรรมที่ด าเนินการใหม่ไม่น้อยกว่า 

2 ผลงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจากผลการประเมินของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงาน 
ได้คะแนนเฉลี่ย 81.69 
เวลา ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด 

5,000 4,400  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.113 โครงการเข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานเครือข่าย
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ   (คบ.สสส.) 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 จาก
เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ตั งไว้ 8 คน มีผู้เข้าร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
มีการน าเสนอ poster หรือ oral ไม่น้อยกว่า 
2 เร่ือง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการน าเสนอผลงาน poster จ านวน 2 เร่ือง 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ปัญหาอุปสรรค  
ยังขาดผลงานที่จะน าเสนอ 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามแผน 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ายจ านวน 25,620 บาท คงเหลือ 27,380 
บาท 

53,000 25,620    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.114 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักงานเลขานกุาร
คณะฯ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66 ในโครงการก าหนดผู้เขา้ร่วมจ านวน 50 
คน ซ่ึงถือว่าไม่บรรลุผลส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.5  
2. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประ

ยุกต็ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 1 งาน 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.65 จากคะแนน 5  
บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

10,000 5,475  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.115 โครงการ KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานและสาน
สัมพันธ์บุคลากร ส านักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ  

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนเจา้หน้าที่คณะฯ ที่เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา่  3.50  จาก
คะแนนเต็ม  5 

2. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกเดือน 
เวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด 
 

24,000 18,000  
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.116 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดการการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

  การด าเนินงาน 
1.จัดเตรียมและ
วางระบบ LMS 
บนเครื่องแม่ข่าย
จ าลอง 
2. ก าหนด
โครงสร้างการ
จัดการ และ
ระบบรักษา
ความปลอดภยั
ในการใช้งาน
และการเข้าถึง
ข้อมูล 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

ระยะเวลา 
การ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
แผน อยู่ใน
ระหว่างการ
ก ากับดแูลให้
ระบบท างาน
เป็นปกติ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนรายวิชาที่มีการจัดท า e-learning ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของรายวิชาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุผลตามเกณฑ์ มีรายวิชาที่เปิดใช้งานเต็มรูปแบบบน
ระบบ 8 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิดสอน 30 รายวิชา คิด
เป็น 26.67 เปอร์เซนต์ 
ปัญหาอุปสรรค   
ปริมาณการใช้งานบนระบบแบบเต็มรูปแบบยังไม่เป็นไป
ตามที่ต้องการ เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาไม่สอดคล้องหรือไม่ได้รับความสนใจในลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จากการ
ประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ไม่บรรลุผล ไม่เป็นไปตามก าหนด/ตัวบ่งชี  
ได้ระดับคะแนน 3.35 จาก 5 คะแนน 
ปัญหาอุปสรรค  
การใช้งานในลักษณะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่
เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานในส่วนผู้ดูแลรายวิชาเนื่องจาก
ลักษณะการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการใช้สื่อแบบ
ออนไลน์ แม้วา่จะใช้เพื่อเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
แบบปกติได้ จึงเป็นเพียงระบบที่ใช้เพือ่ช่วยเก็บเอกสาร
ดาวน์โหลด ที่ไม่เป็นการใช้งานแบบเต็มรูปแบบ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

4,500 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การด าเนินงาน  
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เกา่ของคณะเภสชัศาสตร์ใหม่อย่าง
น้อย 1 ระบบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เกา่ส าหรับใช้ในงานสารสนเทศตาม
เป้าหมาย เทียบเคียงได้กับฐานข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
ปัญหาอุปสรรค   
ข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน ก าลังอยู่ในระหวา่งการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จากการ
ประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

5,000  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.118 โครงการน าร่องเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ-ระบบจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้ทดสอบในงานต้นแบบอยา่ง
น้อย 1 งาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตามตัวบ่งชี  มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ส าหรับงานจัดการทรัพยากรบุคคล 
ปัญหาอุปสรรค   
ระบบที่น ามาทดลองใช้ กับความตอ้งการในระดับ
มหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้องกัน การน าส่งข้อมูลในระดับ
ภายนอกคณะฯ ยังมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก  

5,000  -  
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ข้อก าหนดจากภายนอกที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จากการ
ประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่บรรลุตามตัวบ่งชี  
ปัญหาอุปสรรค  
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการน าขอ้มูลส่งภายนอก
คณะฯ เนื่องจากข้อก าหนดจากภายนอกที่ยังไม่เป็น
มาตรฐาน  
เวลา ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามก าหนด 
ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่มีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

   
 

 
 
 
 
 

 

ภ.119 โครงการจัดท าเวปไซต์
คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าใช้งานและเรียกใช้บริการบนเครอืข่ายจากประเทศ
อื่น หรือจากภายนอกมหาวิทยาลยั โดยประเมินจาก 
incoming access log ไม่น้อยกวา่ 10 nodes ใน
ระหว่างการประเมินผลการใช้งานบนเครือข่าย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตามตัวบ่งชี  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (บางส่วนที่ได้จากการ
ประเมินการใช้งาน) ในระดับไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
คะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุตามตัวบ่งชี  
เวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด 

30,000 30,000  
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.120 การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์คณะ 
เภสัชศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดอมรมโดยวิทยากร หรือการศึกษาดูงานภายใน

มหาวิทยาลัยอยา่งน้อย 1 ครั ง 
2. จัดแถลงข่าวของคณะฯ อยา่งน้อย 1 ครั ง 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์คณะเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 1 ชุด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จัดอมรม 1 ครั ง เร่ือง PR มืออาชีพ 
2. จัดแถลงข่าวของคณะฯ 1 ครั ง ณ โรงแรงทอปแลนด์ 

พลาซ่า วันที ่23 มีนาคม 2556 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์วีดีทัศน์ ภาษาไทยแนะน า 

คณะเภสัชศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป จดัท าแผ่นพัน
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรคณะฯ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 
3. 5  จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมจากกิจกรรม
ต่างเฉลี่ย 4.03 จาก 5 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

156,400 112,611  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.121 โยคะเพื่อสุขภาพ ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์     
 

  การด าเนินงาน 
มีการจัด
กิจกรรมโยคะ
ทุกวันวันอังคาร
และพฤหัสบด ี
เวลา 17.00-
18.00 น. 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
มีการจัด
กิจกรรมโยคะ
อย่างสม่ าเสมอ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่ก าหนด (ไม่
ต่ ากวา่ 12 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(ไม่ใช้เงินงบประมาณ) 

 - -  
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจดัการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.122 รู้ต่ืน รู้เบิกบาน ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ ม
เพียรชอบ    

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่ก าหนด     
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี คือ 
4.54 จากคะแนนเต็ม 5 บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค  
- อากาศหนาว  - ประชาสัมพันธ์น้อย 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการปรับเพิ่มระยะเวลาแต่ไม่มีผลกระทบใดๆผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของโครงการ 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

- -  
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แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.201 โครงการการให้การสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
งบประมาณที่ตั งไว้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่
ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภาพ 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

160,000 280,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2556 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการสัมมนาไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ (ไม่น้อยกวา่ 48 คน) 

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนคณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 คน) 

3. สรุปรายงานการสัมมนา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลยันเรศวร 

(ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจดัการ
เรียนการสอนของหลักสูตรมากกว่าก่อนการ
ปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจาก
แบบวัดความเข้าใจ) 
 

13,000 
 

7,997  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับอาจารย ์(ประเมินจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่
นิสิตและระหวา่งนิสิตกับอาจารย ์รวมทั งอัตราการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างด าเนินโครงการ) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั งแต่ 
3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

   
 
 
 
 
 

  

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา      

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากต่างสถาบันทั งใน
ประเทศและต่างประเทศปีละไม่ต่ ากว่า 2 ครั ง 

2. รายงานการสัมมนา 
3. มีนิสิตและอาจารย์เข้ารว่มการสัมมนาเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (นิสิตไม่ต่ ากวา่ 35 คน และ
อาจารย์ไม่ต่ ากวา่ 14 คน) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- เชิงปริมาณ มีนิสิต และอาจารย์เข้ารว่มโครงการฯ ทั ง 
2 วัน เฉลี่ย เป็นอาจารย ์28 คน และ เป็นนิสิต 45 คน  
(ตามKPI ที่ตั งไว้มีจ านวนนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยคิดเป็น อาจารย์ไม่ต่ ากวา่ 14 
คน และ นิสิตไม่ต่ ากว่า 35 คน)  
- เชิงคุณภาพ มีนักวิชาการจากภายนอกมาน าเสนอทั งใน
ประเทศ และต่างประเทศ  
และการมีส่วนรว่มของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการ
ให้รางวัล Oral Presentation และ รางวัล Excellent 
Participation 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

 

55,800 52,124.80  
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อาจารย ์นักวิชาการต่างสถาบันและนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละวิชาการ
ใหม่ ๆ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ 
นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 

2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกึทักษะการพูด 
ฟัง การวิเคราะห์และการวิจารณ์งานวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ (ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมใน
การอภปิรายชองอาจารย์และนิสิต รวมทั งเนื อหาการ
อภิปรายเป็นไปอยา่งสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เฉลี่ยระดับตั งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม 
สเกล 5 ระดับ) 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.204 โครงการจัดสอบรวบ
ยอดแบบบูรณาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ   

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีการด าเนินการจัดสอบ 2 ครั ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การด าเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าดว้ยการสอบรวบยอด 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

29,240 17,670  
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.205 โครงการสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ คณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

 
 

   การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตที่ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีความพร้อมในการสอบฯ 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

17,560 -  
 
 
 
 
 

  

ภ.206 โครงการน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับประเทศส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา     

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั งในระยะเวลาของ 
1 ปีงบประมาณ (ไม่น้อยกวา่ 1 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และวิชาการใหม่ ๆ (ประเมินจากรายงาน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ได้รับ
การสนับสนุน) 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง 
การวิเคราะห ์การวิจารณ์และน าเสนอผลงาน
วิชาการอยา่งสร้างสรรค์ (ประเมินจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุน) 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

40,000 8,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาท
การเป็นอาจารย ์และ
พัฒนาการสอน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวนอยา่งน้อยร้อยละ 60 
ของจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู ่
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ และ

เป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ดียิ่งขึ น 

2. มีการน าเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

53,700 22,532  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.208 โครงการสนับสนุนการจัดท า
การวิจยัในชั นเรียนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวจิัย 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 

 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีรายวิชาที่จัดท าโครงการ วิจยัเพื่อการศึกษาอยา่งน้อย 
5 รายวิชา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับการวจิัยเพื่อเพื่อ
การศึกษาของคณาจารยย์ิ่งขึ น 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

20,000 20,000  
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

งบประมาณ 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนคณาจารย์ในภาควิชาเขา้ร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั งหมดในภาควิชาที่
ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั น  

2. มีการจัดท าร่าง มคอ. 3,4,5 และ 6 ครบทุกรายวิชา 
3. รายงานการสัมมนา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของนิสิต และบรรลุเป้าประสงค์
ของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชงิลึกกับนิสิต 
ร่วมกับการวิเคราะห์เนื อหาประมวลรายวิชาเทียบกับ
เป้าประสงค์ของหลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่
ในคะแนน 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5) 

เวลา  เป็นไปตามก าหนดการที่ตั งไว้ในแผน 
ต้นทุน  เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั งไว้ 
 

23,000 10,475  
 
 

  

ภ.210 โครงการพัฒนาการ
ท างานแบบอาจารย์
ผู้ปฏิบัติงาน 

อ.อรรัตน์ โลหิตนาวี     
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์เข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกที่
ก าหนดอย่างน้อย 5 คน ตลอดปีงบประมาณ โดยมี
จ านวนชัว่โมงรวมไม่ต่ ากว่า 100 ชัว่โมง/คน/
ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวนสูงกวา่เป้าหมายที่ตั งไว้   
ส่วนจ านวนชั่วโมงก าลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
เนื่องจากอาจารยแ์ต่ละท่านเร่ิมปฏบิัติงานไม่พร้อมกัน 
และตารางเวลาไม่ตรงกัน 
 

6,000 5,945  
 
 

  

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ปัญหาอุปสรรค   
ไม่มี   แต่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ไปปฏบิัติงานประจ าอยู่
แล้ว  ควรมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนและก าหนด
ทิศทางการฝึกอบรม รวมทั งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่อาจารย์ตอ้งรับผิดชอบมาก
ขึ น 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยต่ออาจารย์

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ไม่น้อยกวา่ 3.51 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้ารว่มโครงการเฉลี่ย ไม่

น้อยกว่า 3.51 
เวลา 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเริ่มปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาล ล่าช้ากวา่ที่
ก าหนด เนื่องจากรอการร่างกฎระเบียบเพิ่มเติม 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.211 โครงการเพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการอาจารยภ์าควิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ ณ สถาบัน
ภายในประเทศ (ภ.211) 

ผศ.ดร.นันทีทิพ   
ลิ มเพียรชอบ 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัตงิาน 
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ ณ สถาบัน
ภายในประเทศ  จ านวน  3  คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 คน 
น้อยกว่าที่ก าหนดไว ้1 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน  4.75  อยู่ในระดับดีมาก 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

24,000 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภ.212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80 ม ี Good 
practice ทางด้านการพัฒนาสื่อการสอน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.5 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

7,000 5,100  
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.213 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนต ารา หนังสือหรือ
บทความวิชาการ เพื่อการ
เผยแพร่และ/หรือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

  
 

  การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างสรุป
รายงานโครงการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80 มหีนังสือ 
ต ารา หรือบทความวิชาการที่สามารถสง่ตีพิมพ์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.5 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

116,060 88,318.30  
 
 
 
 
 

  

ภ.214 โครงการประชุมกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั   

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างสรุป
รายงานโครงการ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมประชุมตั งแต่ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
ที่ตั งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  
และ/หรือมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 

2. ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับควมต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

54,600 10,839.80  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.215 เสริมประสบการณ์ใน
รายวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 
 

ดร.กุลธิดา ไชยจินดา   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่
ก าหนด (ไม่ต่ ากวา่ 80 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีนิสิต  อาจารย ์และวิทยากรเข้าร่วมโครงการ
ทั งหมด  96 คน  บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับที่ดี
มากเฉลี่ย 4.40  จากคะแนนเต็ม 5  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ปัญหาอุปสรรค  
ไม่มี 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จัดโครงการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้เงินภายใต้งบประมาณที่เสนอ รวมทั งสิ น 
1,454 บาท 
 

5,000 1,454  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.216 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชา: 
ธรรมะในการด าเนินชีวิต 

ดร.กุลธิดา ไชยจินดา   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
1. มีการด าเนินโครงการในวันและเวลาที่ก าหนด 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการตามประมาณการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีการจัดโครงการฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั งนิสิต อาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 95 คน (ร้อยละ 85.6) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานที่จัด โปรเจกเตอร์ไม่ดี มองเห็นได้ไม่ชัดเจน จอ
ฉายภาพมขีนาดเล็ก ควรจัดที่ห้องไชยานุภาพ 2 หรือ 5 
2. จัดตอนบ่ายง่วงนอน และระยะเวลา (2 ชม.) สั นเกินไป 
3. เนื อหาการบรรยายมากเกินไป ต้องการให้จัดแบบ
สนทนาธรรมมากกว่าบรรยาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนข์อง
โครงการ สามารถน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้  
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิเวลา 
มีการจัดโครงการตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการจัดโครงการฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 
ตัวบ่งชี้เชงิต้นทุน 
สามารถจัดโครงการภายใต้งบประมาณที่เสนอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สามารถจัดโครงการภายใต้งบประมาณ 5,152 บาท 

6,550 5,152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.217 Herbal Cosmetic Fair          
ครั งที่ 5 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท 

  
 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการอยา่งน้อยรอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้าร่วมร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์ในการวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

20,000 15,066  
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.218 กิจกรรมรู้-รักษ์สมุนไพร
ส าหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท ์   
 
 

  การด าเนินงาน 
สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนที่ตั งไว้ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตาม
แผนการที่ก าหนด 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
การด าเนิน
โครงการเป็นไป
ตามงบประมาณที่
ก าหนด 
 
ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอยา่งน้อยร้อยละ 80  
2. มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน 
3. มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80                                                 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

97 จากแผนที่ตั งไว ้
2. มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 ท่าน คิด

เป็นร้อยละ 100 จากแผนที่ตั งไว ้
3. นักเรียนและครูโรงเรียนปลวกง่ามเข้ารว่ม

โครงการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
4. ประชาชนที่ร่วมเข้าโครงการจ านวน 24 ท่าน 
5. มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารว่ม 3 ทา่น 
6. วิทยากรและหมอยาพื นบ้านจ านวน 2 ท่าน 
7. มีบุคลากรจาก อวน.เข้าร่วม 2 ท่าน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกวา่ 3.5 

จากคะแนน 5 
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ามมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
 

43,000 43,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98  
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ามมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนด 

     

ภ.219 “เภสัช มน. ร่วมใจให้
บริบาลทางเภสัชกรรม” 

ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร ์     
 

  การด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างการ
ท าสรุปเล่ม
โครงการ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
รอเบิกจ่ายให้
ค่าตอบแทน
ล่วงเวลาให้
อาจารย ์
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ร้อยละ 70 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มี

ประสบการณ์/ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม
เพิ่มขึ น 

2. จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับค าแนะน า/แก้ไขปญัหาการใช้
ยา อย่างน้อย 30 คน 

3. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่ม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตร้อยละ 100 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมี
ประสบการณ์หรือทักษะในการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมเพิ่มขึ นคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
บูรณการการเรียนการสอนเท่ากับ 4.40 
2. จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับบริการจากโครงการ 269 ราย 
จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับค าแนะน าหรือการแก้ไขปัญหา
การใช้ยา 28 ราย (ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คะแนนความพึงพอใจของนิสิต อย่างนอ้ย 3.51 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 

3.51 

15,000 12,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการอยา่ง
น้อย 3.51.  
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการเท่ากับ 
4.47 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

ภ.220 โครงการศึกษาปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 

ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภกัด ี   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
จ านวนนิสิตชั นปีที ่3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตชั นปีที่ 3 เดินทางลงพื นที่และส ารวจปัญหา
สาธารณสุขในชุมชนอ าเภอบางกระทุ่ม มีนิสิตขาด 1 
คน เนื่องจากป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
และนิสิตมาไม่ทันจ านวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค 
นิสิตขาด 1 คน เนื่องจากป่วย แก้ไขปัญหาโดยให้นิสิต
ติดตามผลการดูงานจากเพือ่นในกลุ่ม และให้ท า
รายงานส่ง เพื่อเป็นการยินยันว่านิสิตไดค้วามรู้ไม่ต่าง
จากเพื่อนๆ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ประเมินการน าเสนอร่างโครงการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ข้อ 
6.1 (ทุกกลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ นไป) 

2. คะแนนการประเมินอัตลักษณ์นิสิต มากกว่า 3.5 
ขึ นไป (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย นิสิตได้คะแนนน าเสนอโครงการ
มากกว่าร้อยละ 70 ทุกกลุ่ม 
 
 

30,490 28,680  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          ปัญหาอุปสรรค 
มีอาจารย์ที่ไม่สามารถลงพื นที่ได้เนื่องจากเวลาตรงกับ
รายวิชาอื่น  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมเสร็จสิ นตามเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ใช้งบประมาณตามวงเงินที่เขียนไว้ในโครงการ 

     

ภ.221 โครงการบรูณาการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสูส่ังคม 
 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม    

    
 

   ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. รายงานสรุป ประเมินผล การด าเนินโครงการ 

จ านวน 2 เล่ม 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด

โครงการ โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่
น้อยกว่า 3.5 (จากระดับคะแนนความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 1 ถึงมากที่สุด 5) 

2. ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการรับบริการ 
โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 
3.5 (จากระดับคะแนนความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 1 ถึงมากที่สุด 5) 

เวลา  ระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ 
ต้นทุน  งบประมาณการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโครงการ 

30,000 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

ภ.222 โครงการบูรณาการความรู้
จากการฝึกปฏิบัติการแพทย์
ทางเลือกและการวิจยัทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากับ
การบริการวิชาการในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล        
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.รายงานสรุป ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 300 คน 
2. รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จากระดบัคะแนน 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.70  (จากระดับ
คะแนน 5) 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.223 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
ปีการศึกษา 2556 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน 

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการไม่น้อยรอ้ยละ 80 
ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกวา่ 32 คน) 
2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่นอ้ยกว่า 13 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จัดโครงการครั งที่ 1 วันที่ 7-8 มิ.ย.56 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการนิสิตจ านวน 25 คน อาจารย์เจา้หน้าที่ 13 คน
และจัดโครงการครั งที่ 1 7 ส.ค.56 จ านวนนิสิต 10 คน 
อาจารย์เจ้าหนา้ที่  3  คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 

2. นิสิตและอาจารย์มีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน  

137,120 74,754  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย  

4.06 จาก 5 
2. จากการสังเกตพบวา่อาจารย์มีปฏิสัมพนัที่ดีต่อกัน 
เวลา  ด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด 

     

ภ.224 โครงการการศึกษาดูงาน      
เภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศ 

ประธานหลกัสูตรเภสัชศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน    

  
 

  การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลา 
เนื่องจากในปี
การศึกษา 2556 นี  
เปิดภาคเรียนที่ 
1/2556 ในวันที่ 24 
ส.ค.56 จึงท าให้
ระยะเวลาการจัด
โครงการเลื่อนไปจัด
ให้กับนิสิตใหม่ชั นปี
ที่ 1 รหัส 56 
ระหว่างเดือน กัน
ยาย 2556 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกวา่ 32 คน) 
2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 100 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 4 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน อาจารย์เจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 3 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริบาลเภสัชกรรม การ
บริหารจัดการ และระบบส่งต่อในร้านยาเพิ่มขึ นกวา่กอ่น
เข้ารว่มโครงการอยา่งน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบ
วัดความรู้) 
2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพ
เภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ นกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 
3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
เวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด 

16,820 15,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.225 โครงการศึกษาดูงานเภสัช
กรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน ปี
การศึกษา  2555 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน    

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการมากกวา่ 80 % 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้าร่วมโครงการ 22 คน อาจารย์ 2 คน รวม
เป็น 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ถือวา่บรรลุตาม 
KPI ที่ตั งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์และทักษะความรู้เพิม่มากขึ น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากกา ร ศึ กษษดู ง าน  ในครั ง นี พบว่ า นิ สิ ต มี
ประสบการณ์และทักษะความรู้ เพิ่มมากขึ นจาก
แบบสอบถาม ข้อ 1 และข้อ 2 ท าให้ทราบว่านิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข ความ
เชื่อมโยงระหว่างงานเภสัชกรรมกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม KPI ที่ตั งไว้ถือ
ว่าบรรลุตาม KPI 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

323,000 158,946.08  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.226 โครงการฝึกอบรมความรู้
ภาษาอังกฤษ 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนผู้สนใจเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 25 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 
เวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

58,100 66,400  
 
 
 
 
 
 

  

ภ.227 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน ปีการศึกษา 2555 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน    

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเป้าหมาย 
2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการโดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมไม่น้อย
กว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถามระดับ
คะแนน 1-5) 

2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อการด าเนินชีวิต และมี
คุณสมบัติเป็นผู้น าด้านการบริหารสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน (ประเมินจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับมหาบัณฑิต) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน 
(ประเมินจากการเฝ้าสังเกตการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่างนิสิตกับอาจารย์
ระหว่างด าเนินโครงการ) 

เวลา    ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

190,140 164,230  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.228 การฝึกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
2. แหล่งฝึกที่ท าบันทึกข้อตกลงความเขา้ใจร่วมกัน 

(MOU) รับนิสิตเข้าฝึกงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 
2. นิสิตเลือกไปฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกที ่MOU ใน

ประเทศ จ านวน 277 ราย จากจ านวนที่รับ 302 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 92 

ปัญหาอุปสรรค    
นิสิตฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ นล่าช้ากว่าก าหนดการปกต ิ

จ านวน 6 ราย  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 
2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจ

จากนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี-ดีมาก จ านวน  A=566 

คน B+=106 คน รวม 672 คน จากจ านวนนิสิต
ทั งหมด 776 คน คิดเป็น ร้อยละ 87 

2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก
นิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.36จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน
จ านวน 126 คน  จากแบบประเมิน 756 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 16.67  

ปัญหาอุปสรรค  ได้รับความร่วมมือจากนิสิตตอบแบบ
ประเมินแบบ online จ านวนน้อย 

เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้   
เป็นไปตามที่ก าหนด 

แผ่นดิน 
1,975,830 

รายได ้
151,350 

รวม 
2,127,180 

แผ่นดิน 
1,743,619 

รายได ้
85,177 

รวม 
1,828,796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
งบประมาณที่ได้รับ 2,127,180 บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ 1,828,796 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 86 

     

ภ.229 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นิสิตน าเสนอ
ผลการฝึก
ปฏิบัติงาน  
 
ปัญหา
อุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ระยะเวลา 
วันที่ 14 ส.ค.
56 
 
 
 
ปัญหา
อุปสรรค 
ยังไม่พบ 

งบประมาณ 
ระหว่างเบิก-
จ่าย 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ยังไม่พบ 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ท าการส ารวจตอบรับการเป็น

แหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมาณที่เพียงพอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 97 คน ผ่านการฝึก

ปฏิบัติงานทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ท าการส ารวจตอบรับการ

เป็นแหล่งฝึกของ ม.นเรศวร เพียงพอกบันิสิต 97 คน 
คนละ 2 ผลัด โดยฝกึปฏิบัติงานรา้นยา 1 ผลัด และ
โรงพยาบาล 1 ผลัด 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก   ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก

นิสิต คะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมากA=85 

คน B+11 คน รวม 96 คน จากจ านวนนิสิตทั งหมด 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 99  

2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก
นิสิต จ านวน 68 คน จากจ านวนทั สิ น 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 70 มีผลประเมินดังนี  

    ร้านยา 4.38  โรงพยาบาล 4.29 

แผ่นดิน 
541,560 
รายได ้
5,260 
รวม 

546,820 
 

แผ่นดิน 
516,707  

รายได้ 7,520 
รวม  

524,227 

   



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
งบประมาณที่ได้รับ 546,820 บาท  เบิกจ่าย
งบประมาณ 524,227 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96 

     

ภ.230 การฝึกปฏิบัติงานเสริม
ประสบการณ์สาธารณสุข
ในชุมชน 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนในแต่ละปี

ต่อจ านวนนิสิตทั งหมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่เชื่อมโยงกับองค์กร

ท้องถิ่นอย่างน้อย 2 โครงการต่อป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีผลประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค   
ก าหนดการนิเทศเดิมตรงกับวัน อสม. แห่งชาติ 
จึงต้องเล่ือน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมคีวามรู้ 
ความเข้าใจระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น 
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจระบบสาธารณสุขใน
ระดับท้องถิ่น สามารถตอบค าถามได้ถกูต้อง แต่ยัง
ต้องได้รับการชี แนะเพิ่มเติมจากอาจารยแ์หล่งฝึก 
และอาจารย์ที่ปรกึษาประจ ากลุ่ม 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
= 146,320
รายได้ 
= 630 
 

เงิน
แผ่นดิน 
138,560 
รายได ้
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.231 การอบรม สัมมนา เตรียม
ความพร้อมนิสิตก่อนฝกึ
ปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิตปี 5 
และปี 6 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อม 3 ครั ง 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
มีการปรับ
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเป็น
แบบกลุ่มยอ่ย 
ท าให้ต้องเพิ่ม
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

ระยะเวลา 
ระหว่างวันที ่ 
26 มค.,  
2-3 กพ.56,  
9-10 กพ.56 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่พบ 

งบประมาณ 
งปม. 32,272.- 
รด. 28,010.- 
*ขอเพิ่ม
งบประมาณ 
จาก 54,900.- 
เป็น 61,592.- 
 
ปัญหาอุปสรรค 
จัดกิจกรรม
วันหยุดราชการ 
ท าให้ต้องเพิ่ม
งบประมาณ ค่า
ล่วงเวลา
ผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตทุกรายเข้าร่วมโครงการครบ 
2. นิสิตทุกรายมีคะแนนความรู้ผ่านเกณฑ์ก่อนออก

ฝึกปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตทุกรายเข้าร่วมโครงการครบ 
2. นิสิตทุกรายมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม

เพิ่มขึ น 
2. นิสิตสามารถฝึกปฏบิัติงานตามระยะเวลาที่

ก าหนดได้ทุกคนปัญหาของนิสิตฝึกปฏบิตัิงานใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ จรรยาบรรณ จริยธรรม การ
ปรับตัว และบุคลิกภาพของนิสิตลดลง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
3. นิสิตมีผลการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม

ผ่านเกณฑ์ทุกราย 
4. นิสิตก าลังฝึกปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรค   
ยังไม่พบ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สามารถด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการเพิ่มงบประมาณเป็นค่าล่วงเวลาในการจัดโครงการ
วันหยุดราชการ และเพิ่มค่าอาหารกลางวัน และอาหาร
ว่าง ส าหรับวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6,692 บาท 

54,900 
ขอเพิ่ม

งบประมาณ 
เป็น 

61,592.- 

58,702  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.232 เสริมประสบการณ์วิชาชีพ       
เภสัชศาสตร ์

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้าร่วมโครงการ 98 คน จาก 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.03 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 4.6 
(ระดับมากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด ระหวา่งวันที่ 24-29 กค.56 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

122,480 106,620  
 
 
 
 
 

  

ภ.233 การพัฒนาแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
  

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของจ านวนที่เชิญ 
2. งานวิจัยในงานประจ าของแหล่งฝึก (R2R) ไม่น้อย

กว่า 5 เร่ือง 
3. เข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกไม่น้อยกวา่ 10 

ปฏิบัติการ 
4. แนวทางการสอบถามประวัติ แยกโรค และรักษา

โรคที่พบบ่อยในร้านยาไม่น้อยกวา่ 5 ระบบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของจ านวนที่เชิญ 
2. งานวิจัยในงานประจ าของแหล่งฝึก (R2R)  1 เร่ือง 
3. เข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกไม่มีการจดักิจกรรม 
4. แนวทางการสอบถามประวัติ แยกโรค และรักษา

โรคที่พบบ่อยในร้านยา จ านวน 7 ระบบ 

646,520 132,097  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ 
1. แหล่งฝึกสามารถน างานวิจัยในงานประจ า 

(R2R) ไปใช้พัฒนาศักยภาพงานประจ า หรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้

2. อาจารย์แหล่งฝึกให้ความส าคญัในการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการควบคูไ่ปกับการ
พัฒนาวิชาชีพ และสามารถพัฒนาการเป็น
แหล่งฝึกท่ีมีศักยภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับนิสิตฝึกปฏิบัติงานได ้

3. นิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์
แหล่งฝึกเป็นแบบอย่าง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. แหล่งฝึกสามารถน างานวิจยัในงานประจ า (R2R) 

ไปใช้พัฒนาศักยภาพงานประจ า เพือ่แกไ้ขปัญหา 
2. อาจารย์แหล่งฝึกให้ความส าคัญในการพฒันา

ศักยภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการพฒันา
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาการเป็นแหล่งฝึกที่มี
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสติฝึก
ปฏิบัติงานได้ 

3. นิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานบรบิาลเภสัช
กรรมโดยมีอาจารยแ์หล่งฝึกเป็นแบบอยา่ง 

ปัญหาอุปสรรค  อาจารย์มภีาระงานมาก  
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.234 การฝึกงานวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก      ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก  
ร้อยละ 100 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การฝึกงานเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

147,460 117,835  
 
 
 
 
 
 

  

ภ.235 สหกิจศึกษา หลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาไม่น้อยกวา่ 5 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการเสนองานอาชพีก่อนส าเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกวา่ 5 ราย 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

12,520 8,560  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.236 การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แหล่งฝึก 

จิตตรีพร คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัตงิาน ณ ต่างประเทศ
จ านวน 2 คน  
2. รายงานผลการฝึกปฏิบัต ิงานการน าเสนอผล ฝึกปฏบิัติงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสาย
คลินิกโดยเฉพาะรายวิชาเภสัชบ าบัดประยุกต์และการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานนสิิต ณ แหล่งฝึกโดย
อาจารย์แหล่งฝึกที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานผ่านโครงการนี  
3. เพิ่มศักยภาพและเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานด้าน
บริบาลเภสัชกรรมของอาจารยแ์หล่งฝึกที่อยู่ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเภสัชกรประจ าบ้านของวิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

200,000 -   
 
 

มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศไม่
ตอบรับ 

ภ.237 โครงการรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนต่างชาติ 
ส าหรับหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาล   เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ          การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตต่างชาติมาฝึกปฏิบัติงานอยา่งน้อยปีละ 3 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตต่างชาติมาฝึกปฏบิัติงาน จ านวน 8 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
มีการน านิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยไม่ได้ก าหนดกิจกรรม
นี ไว้ในแผนฯ ท าให้ต้องปรับแผน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติต่อการจดัการเรียนการสอน ไม่
ต่ ากวา่ 3.51 (จาก 5 คะแนน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตต่างชาติมีความพึงพอใจการเรียนการสอน ในระดับดีมาก  
เวลา สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพภายในงบที่ก าหนด 
 

งบแผ่นดิน 
=3,000 
งบรายได้ 
=15,000 

16,121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.238 สหกิจศึกษาต่างประเทศ        
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

จิตตรีพร คล้ายแท ้  
(ขอกันเงิน 
เหลื่อมปี) 

   การด าเนินงาน 
นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
ณUniversity of 
Wisconsin-
Madison, 
Madison 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากช่วงเวลา
ของผลัดของการ
ฝึกปฏิบัติงาน
ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
นเรศวรและ 
University of 
Wisconsin 
เหลือ่มล  ากันท าให้
เกิดช่องว่าง
ระหว่างช่วงของ
การฝึกปฏิบัติงาน 
นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการต้องใช้
เวลาในการฝึก
ปฏิบัติทั งหมด
ยาวนานกว่านิสิตที่
ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ  

ระยะเวลา 
ฝึกปฏิบัติงาน
สิ นสุด วันที่ 20 
ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
มีการกันเงินรายได้
เหลืม่ปี 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
1.วางแผนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ล่วงหน้า และในระยะ
ยาว เช่น แผน 2- 4 
ปี เพื่อให้ปฏิทินการ
ฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตสอดคล้องกับ
ปฏิทินการเบกิจ่าย
ตามปีงบประมาณ 
2. คณะฯ ควร
ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
หรือ แนวทางในการ
สนับสนุนให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี    
เนื่องจากการติดต่อ
ประสานงานกับ
ต่างประเทศต้องท า
ล่วงหน้าเป็นรายป ี
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการอยา่งน้อย 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. กระชับความสัมพันธ์กบัหน่วยงานต่างชาติ 

ทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
2. นิสิตทีเ่ข้าร่วม โครงการมีทักษะภาษาองักฤษดี

ขึ นและมีการพัฒนาตามอัตลกัษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

- -    

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.239 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมจิตอาสา 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
ตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องครบตามแผนฯ 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน กจิกรรมลงชุมชนเพื่อ
เรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษาปัญหาการใช้ยาในชุมชน และ
กิจกรรมนันทนาการ 
2. นิสิตและอาจารย์และบุคลากร เขา้ร่วมโครงการ 63 
คน* 
ปัญหาอุปสรรค   
* หมายเหตุ เนื่องจากนิสิตชั นปีที่ 4 ต้องออกฝึก
ปฏิบัติงาน นิสิตชั นปีที ่5 ต้องเตรียมตัวสอบรวบยอด จึง
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความถึงพอใจต่อโครงการระดับ 4.2 
จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

25,000 25,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.240 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
กีฬาและเชียร ์ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬาและการ

สร้างเสริมสุขภาพครบตามแผนฯ 
2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม

โครงการตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกีฬาและการสร้าง
เสริมสุขภาพครบตามแผนฯ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก ่ 
- กิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ(์14-17 ตุลาคม 2555) 
- กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(19-23 มกราคม 

2556)  
- กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร(19ตุลาคม – 

1พฤศจิกายน 2555) 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เภสัช(26-30 สิงหาคม 2556) 
2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย 
- กิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย  150 เข้าจริง 

171  คน 
- กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย  250 

เข้าจริง 175 คน* 
- กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร กลุ่มเป้าหมาย  

250 เข้าจริง 250 คน   
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เภสัช กลุ่มเป้าหมาย  350 เข้าจริง 

353 คน   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่า  3.5 จากคะแนน  5  
- กิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ ์ 3.70 
- กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.84 

70,000 70,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

- กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลยันเรศวร  3.45 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เภสัช  54.4 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.241 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ดนตรีสากล ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี  
1.โครงการประกวดร้องเพลง
ไทย-ไทยลูกทุ่งและประกวดวง
ดนตรี PSC 2013 
2.กิจกรรมงานเลี ยงแสดงความ
ยินดีจบการศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
นิสิต อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.โครงการประกวดร้องเพลง กลุ่มเป้าหมายจ านวน 150 
คน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายคือ จ านวน 120 คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงจ านวน 164 คน 
2.กิจกรรมงานเลี ย งแสดงความยินดีจบการศึกษา 
กลุ่ ม เป้ าหมายจ า นวน 255 คน  ร้ อยละ  80  ขอ ง
กลุ่มเป้าหมายคือ จ านวน 204 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง
จ านวน 480 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมาชิกชมรมดนตรีสากลสามารถเผยแพร่กิจกรรมด้าน

ดนตรีและร้องเพลงได้ 
2. เกิดกิจกรรมส าหรับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาได้

แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีของนิสิตเภสัช
ศาสตร์ที่ก าลังจะจบการ  ศึกษาก่อนจะเร่ิมประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.สมาชิกชมรมดนตรีสากลสามารถเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ดนตรีและร้องเพลงได้ ได้แก่การแสดงดนตรีจากชมรม
ดนตรีสากลในกิจกรรมงานเลี ยงแสดงความยินดจีบ
การศึกษา และการแสดงความสามารถในการประกวดร้อง
เพลงและเล่นดนตรีในโครงการประกวดร้องเพลงไทย 
2.เกิดกิจกรรมส าหรับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาได้
แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีของนิสิตเภสัช
ศาสตร์ที่ก าลังจะจบการ  ศึกษาก่อนจะเร่ิมประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมใน

15,000 15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

กิจกรรมงานเลี ยงแสดงความยินดีจบการศึกษา 
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 
โครงการประกวดร้องเพลง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึ่ง
พอใจต่อภาพรวมของโครงการ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 
กิจกรรมงานเลี ยงแสดงความยินดีจบการศึกษา 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.41 จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

ภ.242 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรีไทย 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์

ท านุศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการครบตามแผนฯ 
2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม

โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และท าสัญญาชดใช้ทุนฯ 

จ านวน 273 คน 
2. กิจกรรมผู้ข้อมือรับขวัญและพิธปีฏิญาณตนนิสิตใหม่ 

จ านวน 224 คน 
3. กิจกรรมเปิดโลกกจิกรรม  จ านวน  318  คน 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ และพบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั น

ปีที่  2-5  จ านวน  448  คน 
5. กิจรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา จ านวน 353 คน 
6. กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์นิสิตใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2556  จ านวน  193  คน 
 
 

80,000 80,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมงานทุกกจิกรรมมีความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่
ได้รับไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนนจากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และท าสัญญาชดใช้ทุนฯ 

4.28  จากคะแนนเต็ม 5 
2. กิจกรรมผู้ข้อมือรับขวัญและพิธปีฏิญาณตนนิสิตใหม่ 

4.04 จากคะแนนเต็ม 5 
3. กิจกรรมเปิดโลกกจิกรรม  4.30 จากคะแนนเต็ม 5 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ และพบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั นปีที่  

2-5  มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 
5. กิจรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา  4.36 จากคะแนน

เต็ม 5 
6.  กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์นิสิตใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 จากคะแนนเต็ม 
5 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.243 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ถ่ายภาพ (Photo Club) 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตามแผนฯจ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

- -กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพ    9 
, 15 , 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง ภ 6306     
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- - กิจกรรมปรับปรุงห้องชมรม   กรกฎาคม - 
สิ งหาคม 2556   ณ ห้อง ภ 1302                 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- กิจกรรมจัดท าชุดสื่อรณรงค์สร้างกระแส การสร้าง
เสริมสุขภาพ ตลอดปกีารศึกษา 2555 ณ       
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- กิจกรรมการถา่ยภาพกิจกรรมต่าง ๆ ใน        
คณะเภสัชศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 2555  ณ              
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

- กิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดง
ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่  วันที่  2-4  ธันวาคม   
คณะเภสัชสาสตร์  

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
- กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

101  จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน  
- กิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดง

ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ มีจ านวนผู้เข้าร่วม

45,000 45,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

โครงการ 612  คน   จากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ ไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
2. เกิดกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับองค์กรวชิาชีพหรือ

องค์กรภายนอก 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
- กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ  4.67 
- กิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดง

ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ 4.35 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 

ภ.244 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
วิชาการ และภาษาอังกฤษ  
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  การด าเนินงาน 
รอจัดกิจกรรม
ค่ายแรกพบ
กล้ามะกอก
ครั งที่ 4  
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
2-4สิงหาคม 
2556 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
ตามงบประมาณที่
ได้รับ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ครบตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน ครั งที่ 18 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 220 คน จ านวนผู้เข้าร่วม
จริง 268 คน 

2. กิจกรรมค่ายแรกพบนิสิตใหม ่ครั งที่ 3 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 220 คน จ านวนผู้เข้าร่วม
จริง 347 คน 

3. กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2556 

30,000 29,990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 700 จ านวนผู้เขา้ร่วมจริง 
939 คน 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกจิกรรม มีความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน ครั งที่ 18  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 4.55 คะแนน 

2. กิจกรรมค่ายแรกพบนิสิตใหม ่ครั งที่ 3 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
4.77  คะแนน 

3. กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2556 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
4.49  คะแนน 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.245 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม 
Animation and Multimedia 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 

 
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 80 เท่ากับ 40 
คน มีคนเข้าร่วมโครงการจริง 43 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. สมาชิกชมรม animation สามารถเผยแพร่กิจกรรมด้าน

เทคโนโลยีได ้
2. เกิดกิจกรรมส าหรับนิสิตได้แสดงออกและเป็นตัวอยา่งที่

ดีให้รุ่นน้องเห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. 1.สมาชิกชมรม animation สามารถเผยแพร่กจิกรรม

ด้านเทคโนโลยีได้ เช่นการจัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร ์

2. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดอบรมการใช้ 
software และการแข่งขันทกัษะความรู้ทั่วไป (The 
genius) 

3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม 4.32 
จากคะแนน 5 

เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.246 โครงการสัมมนา ฝึกอบรม 
และประกันคุณภาพการจัด
กิจกรรมนิสิต 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

 
 
 

   การด าเนินงาน 
รอด าเนินการ
ประชุมสโมสร
นิสติ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
31สิงหาคม 
2556  
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
การเบิกจา่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต

สาธารณะและการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และ
ส่งเสรมิการท ากิจกรรมของนิสิตโดยใชห้ลักการประกัน
คุณภาพที่ดีครบตามแผนปฏบิัติการ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม
โครงการตามเป้า หมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และส่งเสริมการท า
กิจกรรมของนิสิตโดยใช้หลกัการประกันคุณภาพที่ดีครบตาม
แผนปฏิบัติการจ านวน 5 กิจกรรมได้แก ่ 
1)ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่
เสร็จสิ นเพื่อวางแผนปรับปรุงต่อไป และติดตามแผนการ
ท างานโครงการต่าง ๆ ในระยะต่อไปอยา่งต่อเนื่อง โดยการ
จัดประชุมระหวา่งอาจารย์ที่ปรึกษากจิการนิสิตและผู้น านิสิต
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 3 ครั ง/ปี ในวันที ่
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 
มิถุนายน 2556 
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
2)การอบรมการประกันคุณภาพโครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีของผู้น ากิจกรรมนิสิต  
- การอบรมการประกันคุณภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
และการตรวจคัดกรองสารเสพติดในผู้น านิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2556  
3)การเลือกตั งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
- การเลือกตั งประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 13 
– 18 มกราคม 2555 

130,000 130,000  
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          4)การท าสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
- ตลอดปีการศึกษา  
5)การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพรว่มกับ
ศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ  
- งานบุหรี่และสุขภาพแห่งชาต ิกรุงเทพ 3-5 กรกฎาคม 
2556 
- งานบริการวิชาการภาคเหนือตอนล่าง อุตรดิตถ์ 10-11 
กรกฎาคม 2556 
- งานกระเปา๋ยาสโมสรฯ 12 กรกฎาคม 2556 คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
- งานประชุมเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพเพื่อ
ควบคุมยาสูบ นครปฐม 13-15 กรกฎาคม 2556 
- งานบริการวิชาการด้านสุขภาพ โรงเรียนพิษณุโลกปญัญานุ
กูล 16 พฤษภาคม 2556 
 
2.นิสิต อาจารย ์และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ ดังนี  
        1) กิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรม และประกันคุณภาพ
การจัดกิจกรรมนิสิต จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั งสิ น  
42  คน   
        2) กิจกรรมการเลือกตั งคณะกรรมการสโมสรนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ และผู้น ากิจกรรมสาขาต่าง ๆ ประจ าปี
การศึกษา 2556  
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการจ านวนทั งสิ น 454  คน  
ประกอบดว้ย 
        3) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานสโมสรนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการจ านวนทั งสิ น  
10  คน   
         4) กิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชพี
ร่วมกับศิษย์เกา่และองค์กรวิชาชีพจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั งสิ น  40   คน   

     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ

และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. ผู้น ากิจกรรมนิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิด

ประกันคุณภาพในการท ากจิกรรมนิสิต 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจใน

การเข้าร่วมโครงการระดับดีถึงดีมากได้ ที่มาจากการ
เลือกตั ง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 5 กิจกรรมได้แก่  
1)ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ที่เสร็จสิ นเพื่อวางแผนปรับปรุงต่อไป และติดตามแผนการ
ท างานโครงการต่าง ๆ ในระยะต่อไปอยา่งต่อเนื่อง โดย
การจัดประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากิจการนิสิตและ
ผู้น านิสิตภายในคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 3 ครั ง/ปี ใน
วันที่ 
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 
มิถุนายน 2556 
- การประชุมสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
2)การอบรมการประกันคุณภาพโครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลกิภาพที่ดีของผู้น ากิจกรรมนิสิต  
- การอบรมการประกันคุณภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ และการตรวจคัดกรองสารเสพติดในผู้น านิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์วันที่ 1 มีนาคม 2556 
3)การเลือกตั งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
- การเลือกตั งประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 
13 – 18 มกราคม 2555 

     



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          4)การท าสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
- ตลอดปีการศึกษา  
5)การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับศิษย์เกา่และองค์กรวิชาชีพ  
- งานบุหรี่และสุขภาพแห่งชาต ิกรุงเทพ 3-5 กรกฎาคม 
2556 
- งานบริการวิชาการภาคเหนือตอนล่าง อุตรดิตถ์ 10-11 
กรกฎาคม 2556 
- งานกระเป๋ายาสโมสรฯ 12 กรกฎาคม 2556 คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
- งานประชุมเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพเพื่อ
ควบคุมยาสูบ นครปฐม 13-15 กรกฎาคม 2556 
- งานบริการวิชาการด้านสุขภาพ โรงเรียนพิษณุโลกปญัญา
นุกูล 16 พฤษภาคม 2556 
2.ผู้น ากิจกรรมนิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิด
ประกันคุณภาพในการท ากจิกรรมนิสิต 4.41 คะแนน 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า มีความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการ 4.49 คะแนน 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.247 โครงการกิจกรรมเครือข่าย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษา           
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง 
ประเทศไทย 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
บริการสังคม 

  
 

  การด าเนินงาน 
-เข้าร่วมค่าย
หมอยาอาสา 
22-28 เม.ย.56 
-เข้ารว่มประชุม
เครือข่ายสนภท.
21-23 พ.ค. 56 
-รอด าเนินการ
ประชุมสโมสร
นิสิตช่วงเดือน
ส.ค./ก.ค. 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เดือนส.ค./
ก.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
การเบิกจา่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการท างานเป็นเครือข่าย 

การมีจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้องครบ
ตามแผนฯ 

2. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมประชุมสัญจรของสโมสรนิสิตฯ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 6 
คน เข้าร่วมจริง 6 คน ได้แก ่
นายจิระชาติ ฉัตรชัยกุลศิริ 
นายณัฐนันท์  ชิดสูงเนิน 
นายพีรพงษ์  มีสมเพิ่ม 
นายทรงคุณ  ศิลปศาสตร์ 
นายชัยพิพัฒน์  สุยะ 
นางสาวอานิตยา  พวงมณี 
-กิจกรรมค่ายหมอยาสนภท.ฯ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน เข้า
ร่วมจริง 5 คน ได้แก ่
นายทรงคุณ  ศิลปศาสตร์ 
นายชัยพิพัฒน์  สุยะ 
นายณัฐกิตต์  คับเพยีง 
นางสาวณิชา  ปินตา 
นางสาวชาพกิา  พิทาค า 
เนื่องจากทางสนภท.ให้โควตา้ผู้เข้าร่วมแค่จ านวน 5 คน ถ้า
ต้องการไปเพิ่มจากโควต้าที่ก าหนดทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจกั
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
นิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน ปีที่ 9   
ไม่ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการเลื่อน
ปีการศึกษาท าให้ยังไม่มีนิสิตชั นปีที่ 1 ทีร่ับเข้ามาศึกษาใน
ช่วงเวลาจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 

30,000 30,000    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและการ

เรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพือ่นคณะเภสัชศาสตร์
สถาบันอื่น 

2. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวจากองค์กร
ส่วนกลาง ตลอดจนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาตนเอง 

3. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สามารถน าแนวความคิดและรูปแบบมา
ประสานการด าเนินกิจกรรม/โครงการภายในคณะเภสัชศาสตร์
ได้สอดคล้องกัน 

4. ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ทีไ่ด้รับของ ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและการ
เรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพือ่นคณะเภสัชศาสตร์สถาบัน
อื่นจ านวน 2 กจิกรรมได้แก่ กิจกรรมประชุมสัญจรของสโมสร
นิสิตฯ และ กจิกรรมค่ายหมอยาสนภท.ฯ 
2.นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวจากองค์กร
ส่วนกลาง ตลอดจนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาตนเองระดับการประเมินอยู่ที่ 4.10 จากคะแนน 5 
3.นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สามารถน าแนวความคิดและรูปแบบมา
ประสานการด าเนินกิจกรรม/โครงการภายในคณะเภสัชศาสตร์ได้
สอดคล้องกันระดับการประเมินอยู่ที่ 3.82 จากคะแนน 5 
4.ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรูท้ี่ได้รับของ ผู้เข้าร่วม
โครงการระดับการประเมินอยู่ที่ 4.12 จากคะแนน 5 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  การจัดโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.248 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต            
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม 

  
 

  การด าเนินงาน 
สรุปรายงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
11-14 ก.พ. 56 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
การเบิกจา่ยไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ  
1.จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  
2.เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวชิาชีพร่วมกบัศิษย์
เก่าและศิษยป์ัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ 
3.ได้ข้อมูลศิษย์เก่าครบถ้วน และมีการจดักิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างศิษย์เกา่และคณะฯ 
4.นิสิต อาจารย ์และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่ง เสริมการมีจิต
สาธารณะ จริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้แก่ กิจกรรม 
ถ่ายภาพหมู่ที่ลานสัตยาบัน คณาจารย์ผูกข้อมืออวยพร/
ตัวแทนนิสิตขอบคุณคณาจารย์และอ าลาส าเร็จการศึกษา 
กิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระและเณรที่
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์จัดห้องยาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องการปรับตัวเข้ากับการเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงาน การเขียน
ประวัติและการสัมภาษณ์งาน โดย เภสัชกรกรกฎ ทิพย์รัตน์ 
2. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมขององค์กรวชิาชีพร่วมกบัศิษย์
ปัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก ่โรงพยาบาล/บริษัท
แนะน าต าแหน่งงาน สมัครและสัมภาษณ์งาน  
3. ได้ข้อมูลศิษย์เก่าครบถ้วน และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างนิสิตเก่าและคณะฯ ได้แก่ ได้ท าการจัดเก็บขอ้มูล
เพื่อน าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลนิสิตเกา่ของคณะเภสัชศาสตร์ 
แนะน าชมรมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ ช่วงระเวลาที่ผ่าน
มา (14 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2556) มีนิสิตเก่ามาร่วม
ท ากิจกรรมกบัคณะฯ จ านวน 3 โครงการได้แก่ กิจกรรม
บรรยายหลกัสูตรในโครงการค่ายกล้ามะกอกฤดูร้อนครั งที่  

225,000 225,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          18 วันที่ 21-25 มีนาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร ์
(นายภูริต ธนะรังสฤษฏ ์และน.ส.นพมาศ  อยูย่ิ่ง) กิจกรรม
ทบทวนการใชย้าและจัดห้องพยาบาล โครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ 
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานกุูล (ภก.ทรงศักดิ์  ทองสนิท ภก.
กาลัญญู  เปีย่มลาภโชติกุล ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชยัทรัพย์) 
และกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ของสถานปฏิบัตกิาร
เภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตเก่ามาเป็น
วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องเบาหวาน ให้แก่เภสัชกร นิสิต
เก่า นิสิตปัจจบุัน และผู้สนใจ ณ สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน มหาวิทยาลยันเรศวร  (ดร.ภญ.อัลจนา  เฟื่อง
จันทร)์  
4. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน
ทั งสิ น 157 คน   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1.เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและ
การเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับใน
การเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
การเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้แก่  
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แนะน าชมรมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
และกิจกรรมเปิดใจกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแก่
พระและเณรที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนจ์ัดห้องยาและรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับใน
การเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนน 5 
กิจกรรมวันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2556 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          - ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ 4.38 
- ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการโดยภาพรวม  4.24 
กิจกรรมวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ 4.50 
- ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการโดยภาพรวม  4.71 
3. เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. ต้นทุน การเบิกจา่ยไม่เกินจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

รวม 1 45 - 2          
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.301 Big cleaning Day 
ห้องปฏิบัติการกลาง
และหน่วยปฏบิัติการ
วิจัย (Unit cell)      
คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
 

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินงานประเมิน
ครั งที่ 2 
ปัญหาอุปสรรค 
การประสานงานและความ
ร่วมมือยังไม่ดีพอ 

ระยะเวลา 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
เป็นไปตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ห้องปฎิบัติการกลางและห้องปฎิบัตกิารวิจัยมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
หลังด าเนินโครงการ ห้อง Lab มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ น (ตามผลการประเมินหอ้ง Lab)  
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่ใช้งบประมาณฯ เนื่องจากไม่มีการประกวดฯ 

5,000 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.302 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการปลอดภยั
ในคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยบัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
-  

ระยะเวลา 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการประเมินไม่น้อยกว่า 50% 
2. มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั ง 
3. มีการบ าบัดของเสียอันตรายอยา่งน้อย 2 ครั ง 
4. มีการประชุมเพื่อจัดการความรู้อยา่งน้อยปีละ 6 ครั ง 
5. มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
6. มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ 5 ส อย่างน้อย 5 

ห้อง จาก 18 หอ้ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีการอบรมด้านความปลอดภัย 3 ครั ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย (ผ่านการประเมิน) 
2. ผู้เข้าอบรมฯ ทดสอบผ่าน 100 % 
3. ของเสียทางชีวภาพ ไม่มีตกค้าง 
4. นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้มี

ความพึงพอใจ ระดับด ี

47,600 7,829  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อยู่ระหว่างสรุป
การเบิกจา่ย
งบประมาณ) 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          5. มีการน าผลจากการศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 อย่างมา
ประยุกต์ใช้ในงานห้องปฏิบัติการ 

6. มีห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลอย่างน้อย 2 ห้อง 
เวลา  
มีการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   
การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงาน 

    
 
 
 
 

 

ภ.303 การสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยปฏิบัติการวิจยั 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย
บัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติการวิจัยได้รับการ
สนับสนุนฯ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากผลการด าเนินการ  18 หน่วยปฏิบัติการวิจัยได้รับ
การสนับสนุนการด าเนินงานจากโครงการนี  คิดเป็น ร้อย
ละ 100 ถือว่าบรรลุผลส าเร็จและมากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตามตัวชี วัดเชิงปริมาณ  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินความพึงพอใจในการสนบัสนุนพันธ
กิจการวิจยัอยู่ในระดับมากกว่า 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการสนับสนุนพันธ
กิจการวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 พบว่า
มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.73 (ทั ง 13 ด้าน)  แต่อย่างไรก็ตาม 
มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงหน่วยปฏิบัตกิารวจิัย อยู่ในระดับ 3.75  
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

340,000 338,404.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.304 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
วิจัย เร่ือง พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการเขียนโครงร่างวิจัย 
(ขอปรับเปลี่ยนกจิกรรม เป็นการ
สนับสนุนให้คณาจารย์สามารถลา
ราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจยั 
บทความวิชาการ และบทความวจิัย
เพื่อตีพิมพ์เงิน และให้รางวัล
นักวิจยัใหม่ในการเขยีนโครงร่าง
การวิจยั เนื่องจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั เห็นว่า
กิจกรรมเหล่านี จะเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพในการเขียนโครง
ร่างการวิจยัของอาจารย์มากกวา่
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เนื่องจากอาจารย์มีศักยภาพในการ
เขียนอยู่แลว้ แต่อาจขาดเวลา และ
ส าหรับนักวจิัยใหม ่อาจขาด
แรงจูงใจในการเขียนฯ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยบัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการทั งหมด       
25 คน มีผู้ขออนุมัติลาไปราชการเพื่อ
เขียนโครงร่างงานวิจัย  บทความวิชาการ 
และบทความวิจยัตีพิมพ์ จ านวน 5 คน 
คือ รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน (เขียน
โครงร่างฯ) ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ 
(บทความวิชาการ/วิจยั), ผศ.ดร.นันทีทิพ 
ลิ มเพียรชอบ(บทความวิชาการ/วจิัย), อ.
ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข (บทความ
วิชาการ/วิจยั) และ อ.ภญ.อรรัตน์ โลหติ
นาวี (บทความวิชาการ/วิจยั 2 ครั ง) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมดูงานมี
ความพึงพอใจมากกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
ใช้เงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร ์

10,000 -    

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.305 โครงการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัของ
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยบัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีจ านวนนกัวิจยัเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80   (เป้าหมาย 7 ทุน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีจ านวนนกัวิจยัเพื่อขอรับการสนับสนุน  12 ทุน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการสนับสนุนพันธ
กิจการวิจยั ในหวัข้อ การสนับสนุนให้มกีารน าเสนอ
ผลงานวิจัย  ปีการศึกษา 2555 พบวา่มค่ีาเฉลี่ย เท่ากบั 
3.75 อยู่ในระดับดีมาก 
เวลา  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด. 
ต้นทุน   
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

230,000 274,290.61  
 
 
 
 
 
 

  

ภ.306 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหา
อุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ 
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 85 คน จากเป้าหมายตั งไว้ 10 คน)  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
 

21,400 1,773  
 

  

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จากผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจมากกว่า อยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.14 (ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จาก 5)มากกว่าเป้าหมายที่ตัวชี วัดเชิง
คุณภาพ  
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี  
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก 15,000 บาท) 
ปัญหาอุปสรรค พบปัญหาด้านงบประมาณ แต่ได้
แก้ไขโดยการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

     

ภ.307 โครงงานวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยบัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผลงานวจิัยจากโครงการวิจยัของนิสิต 

อาจารย ์
2. จ านวนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ านวน

โครงงานทั งหมด 
3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แขง่ขันกับ

หน่วยงานภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. จ านวนผลงานวจิัยจากโครงการวิจยัของนิสิต 
อาจารย ์จ านวน 38 โครงงานวิจัย 
2. จ านวนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 100% ของจ านวน
โครงงานทั งหมด (38 ฉบับ) 
3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้ จ านวน  5 โครงงาน และมี
โครงการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 
1 โครงงาน 
 

351,000 274,075.44    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัยกระบวน 

การวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัย 
กระบวนการวจิัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัยกระบวน 
การวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิยั 
กระบวนการวจิัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงาน อยู่ในระดับดี
มาก  เท่ากับ 3.78  
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.308 โครงการแสดงผลงานวิชาการ
และวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ใน
การประชุมวิชาการ “นเรศวร
วิจัย” ครั งที่ 9 ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ประจ าป ี2556 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย
บัณฑิตศึกษา 

    การด าเนินงาน 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………… 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจยั 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
ที่ตั งไว้ (เป้าหมาย 200 ท่าน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจยั 
ของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 77 คน นอ้ยกว่าร้อยละ 50  
ปัญหาอุปสรรค   
การที่มีผู้เข้าชมนิทรรษการฯ ของคณะเภสัชศาสตร์ น้อย 
กว่าเปา้หมายที่ตั งไว้นั น ได้รับผลกระทบจาก การมีผู้เข้ารว่ม
งานนเรศวรวิจัย ที่น้อยกว่าปีผา่นมา เนื่องจากจัดงานในช่วง
ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ชมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและงานวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดี (มากกวา่ 3.5 
จาก 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินจากผู้เขา้ชมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและงานวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดีมากที่สุด ระดับ
คะแนน 4.62 จาก 5 
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 56 
ต้นทุน  
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

15,000 11,294  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน  2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยทีม่ีประสิทธภิาพ 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.309 โครงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัตกิารวจิัยทางคลินิกที่
ดี (GCP) 

สถานวิจยั
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
2. คู่มือความรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับการปฏิบัตกิารวิจยัทาง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 1 เล่ม 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ครั งที่ 1 เข้ารับการอบรม Standrad Course in Internal 
conference on Harmonization Good Clinical 
Practice วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องไชยานุภาพ 4 
ชั น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครั งที่ 2 เข้ารับ
การอบรม “การจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ”วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-
16.30 น.ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 ชั น 2 อาคารเอกา
ทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติการวิจยัทางคลินิกที่ดี (Good 
Clinical Practice: GCP) จากการประเมินไม่ต่ ากว่า 3. 5 

คะแนน จาก 5 คะแนน  
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

73,000 100,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม - 9 - -          



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

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

ดร. ภัควดี  เสริมสรรพสุข  
 

 
 

  การด าเนินงาน 
-  ด าเนิน
โครงการ
เรียบร้อยแล้ว   
ดูรายละเอียดได้
ในติดตามแผน
ครั้งที่ 2  
-  อยู่ระหว่าง
การท าสรุปเล่ม
โครงการ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
มีการ
ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการ
ประชุมจาก 3 
วันเป็น 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ระยะเวลาการ
ประชุมค่อนข้าง
สั น เนื อหาการ
ประชุมค่อนข้าง
แน่น  

งบประมาณ 
-มีการขอปรับ
โครงการโดยขอลด
ค่าลงทะเบียนส าหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
จากทุกสถาบันและ
บุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็น คนละ 800 บาท 
-ได้รับเงินสนันสนุ
นจาก  sponsor 
15000 บาท 
ปัญหาอุปสรรค 
       - 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 95 %ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย มคีวามพึง
พอใจ อย่างน้อย 3.5  (จากเต็ม 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย มคีวามพึง
พอใจ 4. 01±0 .78 
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอสรุปจากการเงิน 

จากค่าลง
ทะ 

เบียน 
80,000 
หักให้

มหาวิทยา
ลัย 

8,000 

72,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.402 การฝึกอบรมระยะสั นการ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย
วิกฤต 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ     
 

การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการและรับเป็น
เภสัชกรพี่เลี ยงในการฝึกปฏิบัติงานนิสิต ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์ความรู้ที่ได้รับของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากคะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

48,000 
(ค่าลง 

ทะเบียน) 

-   
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.403 โครงการประชาสัมพันธ ์
สถานวิจยัเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  คณะ
เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

  
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนคนที่เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 
2. พัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จตามแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.อยู่ในช่วงของการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของสถานวิจยั
เครื่องส าอางฯ 
2.การออกร้านประชาสัมพันธ ์
- ออกบูทแสดงผลงาน วันที ่2-5 กุมภาพันธ์ 2556 
งานวันนักประดิษฐ์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
- ออกบูทแสดงผลงานวันที่ 21 มีนาคม 2556 วันงาน
แถลงข่าวคณะเภสัชศาสตร ์
- ออกบูทแสดงผลงานวันที่ 17- 19 กรกฎาคม 2556 
งาน Asean life Science conference and 
exhibition 2013 จัดโดยศูนย์ความเปน็เลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการชมนิทรรศการ/การใช้
บริการเว็บไซต์ไม่น้อยกวา่ 3. 5 จาก 5  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

42,000 42,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.404 การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ด้านเครื่องส าอาง 

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ   

    
 

การด าเนินงาน 
คาดว่าจะจัด
ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการเด้าน
เครื่องส าอางการ
ภายในเดือน 
สิงหาคม 2556 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
สิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 3. 5 จาก 5  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

137,700 
 

-  
 
 
 
 
 
 

  

ภ.405 การประชุมวิชาการสมาคมเภสัช
วิทยาแห่งประเทศไทย ครั งที่ 45 

รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้(ไม่ต่ ากวา่ 160 คน) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั งสิ น 178 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ประชุมฯ โดยเฉลีย่เท่ากับ 4.11 จาก 5 
 

325,000 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          ปัญหาอุปสรรค  
-ห้องประชุมค่อนข้างคับแคบ 
-มีปัญหาเร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด 20-
22 มิถุนายน 2556 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยสูงกวา่ประมาณการที่คาดไว้ใน
โครงการ แต่ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ 

     

ภ.406 การประชุมวิชาการส่งเสริม
สมรรถนะการท างานเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมและเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และบริการสังคม    

    การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

432,000 444,908  
 
 
 
 

  

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.407 เรียนรู้คุณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์     
 

  การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ นจากการรับ
บริการ   80  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการจ านวนทั งสิ น 200 คน  
ประกอบดว้ย 
นิสิต               จ านวน   50  คน 
อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10  คน 
อื่น ๆ               จ านวน   140 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ /หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชพีต่อประโยชน์

จากการบริการ 80  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

20,000 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวชิาการเชงิรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย 

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ได้รับ 

ภ.408 การสนับสนุนการด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และบริการสังคม 

    การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
รายละเอียดตามเล่มรายงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รายละเอียดตามเล่มรายงาน 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

40,000 40,000  
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม  - 6 - 2          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีสว่นร่วม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.501 การท าบันทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. การลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง

วิชาการกับแหล่งฝึก ไม่น้อยกวา่ 20 ปฏบิัติการ 
2. แหล่งฝึกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ

ทางวิชาการมีจ านวนเพียงพอในการฝึกงานนิสิต
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 
2. นิสิตเลือกไปฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกที ่MOU 

ในประเทศ จ านวน 277 ราย จากจ านวนที่รับ 
302 ราย คิดเป็นร้อยละ 92 

ปัญหาอุปสรรค    
นิสิตฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ นล่าช้ากว่าก าหนดการปกต ิ
จ านวน 6 ราย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
อาจารย์แหล่งฝึกให้ความส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการพฒันาวิชาชีพ 
และสามารถพัฒนาการเป็นแหล่งฝึกที่มศัีกยภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตฝกึปฏบิัติงานได้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. นิสิตมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี-ดีมาก จ านวน  

A=566 คน B+=106 คน รวม 672 คน จาก
จ านวนนิสิตทั งหมด 776 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 87 

2. อาจารย์แหล่งฝึกได้รับการประเมินความพึง
พอใจจากนิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.36 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 126 คน  
จากแบบประเมิน 756 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
16.67  

ปัญหาอุปสรรค   
ได้รับความร่วมมือจากนิสิตตอบแบบประเมินแบบ 
online จ านวนน้อย 

60,000 5,260    



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีสว่นร่วม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/

ยกเลิกโครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

          เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะ เวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
งบประมาณที่ได้รับ 2,127,180 บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ 1,828,796 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 86 

     

รวม - 1 - -          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี 2556  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556) 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการการประจ าปีงบประมาณ 2556 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภน.01-56 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการใช้ผง
สีมุกและสารกรองแสงยวูี
ในการเตรียมเครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. รายงานสรุปประเมินผลด าโครงการจ านวน 2 

เล่ม 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 44 คน จาก 49 คน     
คิดเป็นร้อยละ 89.8  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.5 
(จากระดับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 1 ถึงมาก
ที่สุด 5)  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่โดยรวม 4.66  
เวลา 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้รับการอนุม้ติโครงการ 
ต้นทุน 
งบประมาณการด าเนินโครงการแป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการอนุม้ติโครงการ 

4,200 1,045    

ภน.02-56 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ   
 

  การด าเนินงาน 
- ตามที่เคยขอ
ขยายเวลาการจัด
โครงการ และขอ
อนุมัติเพิ่มวงเงิน
งบประมาณไว้นั น 
  ทั งนี   ไม่ขอขยาย
เวลา และไม่ขอ
เพิ่มวงเงิน
งบประมาณ 
-  ขณะนี  

ระยะเวลา 
เร่ิมเชิญวิทยากร 
ตั งแต่เดือน     
7 พ.ย. 55–24  
ก.พ. 56 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
ของเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ  100% 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในประเด็นของ
การได้รับความรู้และประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญที่
มีประสบการณ์ตรงในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากวา่ 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

12,200 
ขอเพิ่ม
วงเงิน 
20,000 

รวมทั งสิ น 
32,200 

22,600    



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่างการ
สรุปเล่มโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

 - 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
- วิชาการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ ได้  3.8 
- วิชาบทน าสู่ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ได้  3.7 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการสามารถจัดโครงการภายในเวลา    
ที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
ใช้เงินเกินวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว ้จ านวน 
3,600 บาท 
 

รวม - 2 - -          
 


