
 
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

คร้ังท่ี  2  (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 
 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 
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จ านวนโครงการตามแผน 20 100 21.98 49 100 54.55 7 100 10.23 13 100 9.09 2 100 1.14 91 100 

โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรและเป็นไปตำมแผนด ำเนินงำน 15 75.00 16.48 36 73.47 39.56 6 85.71 6.59 10 76.92 10.99 2 100 2.20 68 74.73 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 15.00 3.30 9 18.37 9.89 1 14.29 1.10 2 15.38 2.20 - - - 16 17.58 

โครงกำรที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตำมแผนด ำเนินกำร - - - - - - - - - - - - - - - - - 

โครงกำรทีย่กเลิกกำรด ำเนินกำร - - - 1 2.04 1.10 - - - 1 7.69 1.10 - - - 2 2.20 

โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำจัดโครงกำร 2 10 2.20 3 6.12 3.30 - - - - - - - - - 5 5.49 
 

 
หมายเหตุ: โครงการทีย่กเลิกการด าเนินการ 

1. ภ.243 เสริมประสบกำรณ์ร้ำนยำ                สำเหต:ุ ขออนุมัติยุบรวมกับโครงกำร ภ.405 โครงกำรร้ำนยำร่วมสรำ้งเสริมสุขภำพและกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมในชุมชน 
2. ภ.404 ประชุมวิชำกำรเภสัชกรชุมชน  สำเหต:ุ ขออนุมัติยุบรวมกับโครงกำร ภ.405 โครงกำรร้ำนยำร่วมสรำ้งเสริมสุขภำพและกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมในชุมชน 



กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 
คร้ังท่ี  2  (รอบ 6  เดือน 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรองค์กรทีเ่น้นคุณภำพและธรรมำภิบำล ท้ังหมด  จ ำนวน  20   โครงกำร 
โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน จ ำนวน  15   โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น จ ำนวน    3   โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน    2   โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  20  โครงกำร       งบประมำณรำยได ้  1,060,145       บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน  6  โครงกำร     งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้    496,500       บำท 
           ใช้ไป      479,449.65   บำท 
           คงเหลือ        17,050.35   บำท 
 
 

เบิก-จ่าย จ านวน 6  โครงการ  ดังนี้  
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.102 โครงกำรวันสถำปนำคณะเภสัชศำสตรค์รบรอบ 20 ปี 

และเชิดชูผูป้ฏิบัตดิ ี
รองคณบดฝี่ำยบริหำร    หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะเภสัชศำสตร ์   
 303,500 40,000  391,720.65 116,379.50  (88,200.65) (76,380) 

ภ.103 โครงกำรผู้บริหำรพบบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์ 
ประจ ำปี 2557  

รองคณบดฝี่ำยบริหำร    หัวหน้ำงำนธุรกำร  - 20,000 - - 17,000 - - 3,000 - 

ภ.111 โครงกำรจดัประชุมและน ำเสนอผลงำนเครือข่ำย
บุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์เพื่อเสรมิสร้ำงสุขภำพ 
(ศคภท.) 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์

นำยปวรวรรชร์   ทองค ำ - 123,000 90,000 - 56,429 290,500 
ได้จำก

ค่ำลงทะเบียน 

- 66,571 (200,500) 
 

ภ.112 โครงกำร KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงำนและสำน
สัมพันธ์บุคลำกร ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะเภสัชศำสตร ์  

นำยสุรินทร ์ นิลำพันธ ์     - 18,000 - - 9,000 - - 9,000 - 

ภ.116 โครงกำรประเมินคุณภำพระดับหน่วยงำนย่อย คณะ
เภสัชศำสตร์ รอบกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2557 

รองคณบดฝี่ำยแผนและ
พัฒนำคุณภำพ    

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยประกัน
คุณภำพ   

- 32,000 
 

- - 5,300 
 

- - 26,700 - 

ภ.118 กำรแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมติรเภสชักรรมปฏิบตัิ ผศ.ดร. นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ   นำงนงนุช โมรำรำย และ
นำงสำวศศิลดำ  ตำยำ 

- - 46,000 
 

-  46,000 
 

- - - 



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ ท้ังหมด  จ ำนวน  49  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน      จ ำนวน  36   โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น  จ ำนวน    9   โครงกำร 
โครงกำรที่ยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร  จ ำนวน    3   โครงกำร 
โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน  1   โครงกำร  
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  49   โครงกำร     งบประมำณรำยได ้  2,656,110.00   บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน  24  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้ 1,417,100.00   บำท 
         ใช้ไป      734,655.76  บำท 
         คงเหลือ      682,444.24  บำท 
 

เบิก-จ่าย จ านวน  24  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

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

บัณฑิตศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและ
วิจัย      

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 320,000 
 

- - 152,000 - - 168,000  

ภ.203 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ      

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 54,500 - - 27,680 - - 26,820 - 

ภ.204 โครงกำรจดัสอบรวบยอดแบบบรูณำกำร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ  - 29,240 
 

- - 16,435 - - 12,805 - 

ภ.206 
 

โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับประเทศ
ส ำหรับนสิิตระดบัปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ     

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ   - 40,000 - - 20,000 - - 20,000 - 

ภ.213 โครงกำรศึกษำปญัหำสำธำรณสุขในชุมชน ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่
ภักด ี 

นำงสำวศศิลดำ ตำยำ และ              
นำงนงนุช โมรำรำย 

- 32,750 - - 18,470 - - 14,280 - 

ภ.214 โครงกำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ ์กำรบูรณำ
กำรควำมรู้ทำงเภสัชกรรมกับงำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำล (รำยวิชำ 199221 บทน ำทำง
เภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์) 

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

เลขำนุกำรภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

- 10,000  
 

- -       6,330  
 

- - 3,670 - 

ภ.215 สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนรำยวิชำของ 
คณะเภสัชศำสตร ์
(กิจกรรมย่อยเสริมสร้ำงคณุธรรมจริยธรรมฯ

ดร.กุลธดิำ ไชยจินดำ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 61,550 - - 4,670 - - 56,880 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
รำยวิชำ : ธรรมะในกำรด ำเนินชีวิต) 

ภ.216 Manuscript preparation for 
international scientific journal 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ - 38,000 - -      38,000  
 

- - - - 

ภ.217 โครงกำรสัมมนำกำรจดักำรเรียนรำยวิชำกำร
จัดกำรคณุภำพในองค์กรและรำยวิชำกำร
จัดกำรระบบยำเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติ
กรรณำกรณ ์   

นำงสำวศศิลดำ ตำยำ และ            
นำงนงนชุ โมรำรำย 

- 70,000 - - 55,000 - 15,000 - - 

ภ.218 โครงกำรควำมร่วมมือทำงกิจกรรมวิชำกำร
และวิจัยกับ Monash University 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและ
วิจัย   

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ,      
นำงสำวศิรินทิพย์ อินทรภำษติ  

- - 180,000 - - 21,000 - - 159,000 

ภ.222 โครงกำรศึกษำดูงำนเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่ำงประเทศ  นิสิตระดับบณัฑิตศกึษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรมชุมชน  ปีกำรศึกษำ  
2556 

ประธำนหลักสตูรเภสัชศำ
สตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมชุมชน   

นำยสุรินทร ์นิลำพันธ ์  - 263,000 - - 161,238.10 - - 101,761.90 - 

ภ.225 สหกิจศึกษำตำ่งประเทศ รองคณบดฝี่ำยพัฒนำ
วิชำชีพและสร้ำงเสรมิ
ประสบกำรณ ์

นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ - 100,000 356,000 - 68,886.66 68,886.67 - 31,113.34 287,113.33 

ภ.226 สหกิจศึกษำดำ้นวิทยำศำสตรเ์ครือ่งส ำอำง หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 10,320 200 13,650 3,508 - - 6,812 200 13,650 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงำนเสริมประสบกำรณ์สำธำรณสุข
ในชุมชน 

ผศ.ดร.นิลวรรณ  อยู่ภักด ี นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 143,460 650 - 128,472 - - 14,988 650 - 

ภ.229 ฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 666,560 12,680 - 17,679 1,680 - 648,881 11,000 - 
ภ.230 ฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 1,388,800 103,630 - 485,200 18,950 - 903,600 84,680 - 
ภ.231 โครงกำรรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนตำ่งชำติ 

ส ำหรับหลักสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำ
บริบำล เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดำ มำผันต๊ะ      นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 13,500 10,000 - 3,790 - - 9,710 10,000 - 

ภ.232 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรยด์้ำนบริบำล
ทำงเภสัชกรรมในต่ำงประเทศ  

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ - 200,000 - - 100,000 - - 100,000 - 

ภ.234 ศึกษำดูงำนเสริมประสบกำรณ์วิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 47,800 26,000 24,300 44,920 17,596 - 2,880 8,404 24,300 

ภ.235 ประชุม สัมมนำ เภสัชศำสตร์ศึกษำส ำหรับ
อำจำรย์แหล่งฝึกปฏิบตัิงำนบริบำลทำงเภสัช
กรรม 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 245,500 18,000 - 19,471.60 18,000 - 226,028.40 - - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.236 ประชุม สัมมนำ ระบบกำรจดักำรด้ำนยำ 

ส ำหรับอำจำรย์แหล่งฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำง
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 127,600 4,800 - 47,278.70 4,800 - 80,321.30 - - 

ภ.239 กำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนในแหล่งฝึกบริบำลทำง
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 52,200 - - 8,060 - - 44,140 - - 

ภ.241 เตรียมควำมพร้อมอำจำรย์แหล่งฝกึปฏิบัติงำน
บริบำลทำงเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 155,200 7,100 - 150,636 720 - 4,564 6,380 - 

ภ.242 พัฒนำงำนวิจัยในงำนประจ ำส ำหรบัแหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ  นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 91,950  15,000 - 15,376 4,200 - 76,574 10,800 - 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  3  กำรบริหำรกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ    ทั้งหมด   จ ำนวน  7  โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน    จ ำนวน  6   โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น จ ำนวน  1  โครงกำร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  7  โครงกำร     งบประมำณรำยได ้  439,000   บำท 
 จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน  1  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้   12,000   บำท 
         ใช้ไป     12,000   บำท 
         คงเหลือ         -    บำท 

เบิก-จ่าย จ านวน  1  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.306 กำรจัดประชุมวิชำกำรเชิงปฏิบตัิกำร เรื่อง 

“Metabolomics” 
รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและ
วิจัย 

นำงสำวศิรินทิพย ์อินทรภำษิต - 12,000 35,400 - 12,000 104,516 - - (69,116) 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  4  กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุกที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรชุมชนและสังคม ทั้งหมด   จ ำนวน 13   โครงกำร 
 โครงกำรที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำรเปน็ไปตำมแผนด ำเนินงำน       จ ำนวน 10   โครงกำร 
โครงกำรที่เสร็จสิ้น   จ ำนวน   2   โครงกำร 
โครงกำรที่ยกเลิกกำรด ำเนินงำน   จ ำนวน 1   โครงกำร  
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  13  โครงกำร     งบประมำณรำยได ้  170,000   บำท 
 จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน  6  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้   86,600   บำท 
         ใช้ไป     17,674   บำท 
         คงเหลือ     68,926   บำท 

เบิก-จ่าย จ านวน  6  โครงการ ดังนี้ 
 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 

ภ.401 โครงกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสมรรถนะกำร
ท ำงำนเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล
และเจำ้หน้ำท่ีสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม   

นำยธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - - 600,000 - - 594,871 - - 5,129 

ภ.402 โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อประกนัคุณภำพ
และสร้ำงเครือข่ำยงำนบริกำรวิชำกำรคณะ
เภสัชศำสตร ์

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม   

นำยธเรศ แก้วบวรรัตน ์ - 70,000 - - 8,800 - - 61,200 - 

ภ.403 โครงกำร หนึ่งศตวรรษวิชำชีพเภสชักรรมไทย
...ควำมก้ำวหน้ำในกำรติดตำมอำกำรไม่พึง
ประสงค์จำกกำรใช้ ยำ สมุนไพร และ
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ   

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติ
และบริกำรสังคม   

นำยปวีณ เทพอุโมงค ์ - - 76,275 - - 76,275 - - 523,725 

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 6 หัวหน้ำภำควิชำเภสัชเคมี
และเภสัชเวท  

นำง วิภำดำ บุญส่งแท้  - 7,100 16,000 - 7,100 - - - 16,000 

ภ.408 กำรจัดประชุมสมัมนำเชิงวิชำกำรด้ำน
เครื่องส ำอำง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัย
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ 

เจ้ำหน้ำท่ีสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ  

- - 265,000 - - 99,100 - - 165,900 

ภ.412 โครงกำรบรูณำกำรควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติ
กำรแพทย์ทำงเลือกเข้ำกับกำรบรกิำรวิชำกำร
ในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล    นำงสำวนัฐรดำ  กันแตง    - 9,500 15,500 - 1,774 - - 9,500 7,726 



 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่  5  กำรสร้ำงเครือข่ำยและภำคีกำรมสี่วนร่วม ทั้งหมด   จ ำนวน  2    โครงกำร 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  2  โครงกำร     งบประมำณรำยได ้    215,300  บำท 
จ ำนวนโครงกำรทีม่ีกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน  1  โครงกำร   งบประมำณรำยได้ทีต่ั้งไว ้         300  บำท 
         ใช้ไป              -   บำท 
         คงเหลือ           300  บำท 
เบิก-จ่าย จ านวน  1  โครงการ (งบแผ่นดิน) ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรำยได ้ แหล่งอื่น 
ภ.501 ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ นำงจิตตรีพร คล้ำยแท ้ 15,960 300 - 1,120 - - 14,840 300 - 

 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2557   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2  (รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภบิาล 
(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.102 โครงกำรวันสถำปนำคณะเภสัช
ศำสตร์ ครบรอบ 20 ป ีและ
เชิดชูผู้ปฏิบัติดี 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร   
 

  กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

   
 
 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละคร้ังไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
จำกกลุ่มเปำ้หมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกกลุ่มเปำ้หมำยที่ต้องไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 
3.5 จำกคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ได้
คะแนน 4.39  
ปัญหาอุปสรรค  
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
กำรใช้จ่ำยเกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
303,500 

เงินแหล่งอื่น 
40,000 

เงินรำยได้ 
391,720.65 
เงินแหล่งอื่น 

ขำยบัตร 
72,000 

เงินแพทย์เพิ่ม 
30,259.50 
เงินรับฝำก
โครงกำรฯ 
14,120 

   

 
 



 

(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.103 ผู้บริหำรพบบุคลำกร 
คณะเภสัชศำสตร์ ประจ ำปี 2557 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
  

   กำรด ำเนินงำน 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 ได้รับงบประมำณ 
20,000 บำท 
ครั้งที่ 1  
ใช้ไป 17,000 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละคร้ังไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
จำกเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 จำก
เป้ำหมำย  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำ

กว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรงำนจำกบุคลำกร

ภำยในคณะฯ ในแต่ละดำ้นอยำ่งน้อย 1 
ประเด็น 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
20,000 

เงินรำยได้ 
17,000  

   

ภ.104 โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกร
ประจ ำป ี2557 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร  
 

   กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีบุคลำกกรคณะฯ ทั้งหมดเข้ำร่วมโครงกำรร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 

2. รำยงำนและสรุปโรคประจ ำตัวของบุคลำกร
คณะฯ และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภำพที่
เหมำะสม 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
70,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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 ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.105 โครงกำรวันส ำคัญ และประเพณี
ต่ำง ๆ  คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร
คณะเภสัชศำสตร์   

    กำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรจัด
บอร์ด
ประชำสัมพันธ์
ตำมกิจกรรมใน
วันส ำคัญต่ำง ๆ 
2. กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่ใช้
งบประมำณ  
(ยังไม่มีกิจกรรม
ที่ต้องใช้เงิน) 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

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

เงินรำยได้ 
20,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.106 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมืออุบัติภยั คณะเภสัช
ศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ. 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร
ในระดับดี (ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอย่ำงน้อย 
3.5 จำกสเกล 1-5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
6,000 

เงินรำยได้ 
15,875 

 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 
 

   

ภ.107 กำรพัฒนำศักยภำพและกำร
ส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วน
ร่วมของบุคคลำกรคณะเภสัช
ศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
ขออนุมัติ
โครงกำร จัด
กิจกรรมระหว่ำง
วันที่ 10-13 
มิ.ย. 57 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ. 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำก
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 

3.5 จำกคะแนน  
2. ผลประเมินกำรมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ

ร้อยละ 10 
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

เงินรำยได้ 
270,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



(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 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.108 กำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ ์
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ไม่ได้ใช้
งบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดแถลงข่ำวของคณะฯ อยำ่งน้อย 1 ครั้ง 
2. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ ์คณะเภสัชศำสตร์อย่ำง

น้อย 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่ำ 3.5  จำกคะแนนเต็ม 5 
เวลา  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
60,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.109 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีใน
กำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ 5 ส. 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำร
ประเมินครั้งที่ 
1/2557 เรียบร้อย
แล้วอยู่ระหวำ่ง
กำรประมวลผล
และรำยงำนผล 
 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
แผน 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมำณ 
ยังไม่ใช้
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีจ ำนวนงำนที่เข้ำรว่มประเมิน 5 ส. ไมน่้อยกว่ำ

ร้อยละ 90 
2. มีกำรน ำเสนอผลงำนหรือกจิกรรมที่ด ำเนินกำร

ใหม่ไม่น้อยกวำ่ 2 ผลงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
เวลา ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

เงินรำยได้ 
5,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.110 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำนกุำร
คณะเภสัชศำสตร์ 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะเภสัช
ศำสตร์     

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ส ำรวจหวัข้อกำร
ฝึกอบรม 
 

ระยะเวลำ 
- 

งบประมำณ 
ยังไม่ใช้
งบประมำณ 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80% 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไม่น้อยกวำ่ 3.5  
2. มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
อย่ำงน้อย 1 งำน 
เวลา  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
15,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



 
(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.111 โครงกำรจัดประชุมและ
น ำเสนอผลงำนเครือข่ำย
บุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์
เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพ 
(ศคภท.) 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
คณะเภสัชศำสตร์ 

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

งบประมำณ 
- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำรว่มประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 จำกเป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีจ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรจ ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
181.25 ขอบเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 84.40  
เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีกำรเบิกจำ่ยเกินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร เนื่องจำกมี
จ ำนวนผู้เข้ำรว่มประชุมเพิ่มขึ้นจำกเปำ้หำยท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มมำกขึน้  
 

สสส. 
160,000 

ค่ำลงทะเบียน 
130,500 

รำยได้คณะฯ 
56,429 

 

สสส. 
160,000 

ค่ำลงทะเบียน 
130,500 

รำยได้คณะฯ 
56,429 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.112 โครงกำร KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงำนและสำน
สัมพันธ์บุคลำกรส ำนกังำน
เลขำนุกำรคณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
คณะเภสัชศำสตร์   

    กำรด ำเนินงำน 
มีกำรด ำเนิน
โครงกำรแล้ว 
3 คร้ัง 
 
 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมแผน 
 
 

งบประมำณ 
ใช้ไป9,000 บำท 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนเจำ้หน้ำที่คณะฯ ที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับดีมี

คะแนนเฉลี่ยมำกกวำ่  3.50  จำกคะแนนเต็ม  5 
2. มีรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

 

เงินรำยได้ 
18,000 

เงินรำยได้ 
9,000 

   

 
 
 
 



(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.113 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำน
บริบำลเภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ำยแท ้      กำรด ำเนินงำน 
ทดสอบกำรใช้
งำน ครั้งที่ 1 
ปัญหำอุปสรรค 
ภำระงำน
ประจ ำมีมำก 
ท ำให้กำร
ด ำเนินงำน
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

ระยะเวลำ 
มิ.ย.-ก.ค.57 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ผู้ทดสอบกำร
ใช้งำน มี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
สถิติ และ
ระบบเทคโนยี
สำรสนเทศไม่
เพียงพอ 

งบประมำณ 
ระหว่ำงจัดท ำ
เอกสำรกำร
เบิกจ่ำย 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ไม่มี 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนเอกสำรแบบประเมินกำรฝึกปฏบิัติงำนลดลง 
2. ลดกำรเบิกจ่ำยค่ำล่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่กรอกคะแนน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ปัญหำกำรขอแกไ้ขระดับผลกำรเรยีนรำยวิชำ
ฝึกปฏิบัติงำนลดลง 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
30,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.114 โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 คณะเภสัชศำสตร ์

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ    

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
รวบรวม
โครงกำรประจ ำ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 
 

งบประมำณ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณะเภสัชศำสตร์มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2558 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อกำรมีส่วน
ร่วม/ควำมพึงพอใจ/คุณภำพของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2558  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.5 จำก
คะแนน 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ
 

เงินรำยได้ 
7,950 

 

เงินรำยได้ 
- 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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.116 โครงกำรประเมินคุณภำพ
ระดับหน่วยงำนย่อย คณะ
เภสัชศำสตร์ รอบกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2557 

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ    

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำร
ประเมิน
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ 
และสถำนวจิัย
เครื่องส ำอรำง
ฯ เรียบร้อย
แล้วคงเหลือ
กำรตรวจ
ประเมินของ
ภำควิชำ และ
สถำน
ปฏิบัติกำร
เภสัชกรรม
ชุมชน 

 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมำณ 
ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจ
ประเมิน
ส ำนักงำนเลำนุ
กำรฯจ ำนวน 
5,300 บ. 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำน

ย่อย ปีกำรศึกษำ 2557 
2. รำยงำนผลกำรประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของ

หน่วยงำนย่อย ปีกำรศึกษำ 2557 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำน

เลขำนุกำรฯ 
2. จัดท ำรำยงำนประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนย่อย  ใน
ระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป (จำกคะแนนเต็ม 5) และ
เพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมินฯ ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ 3.86       
(จำกคะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
32,000 

เงินรำยได้ 
5,300 

 

   

ภ.117 โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับคณะ และ
หน่วยงำนย่อยคณะเภสัช
ศำสตร์  

รองคณบดีฝ่ำย
แผนและพัฒนำ
คุณภำพ    

    กำรด ำเนินงำน 
อยุ่ระหว่ำงขอ
อนุมัติ
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ อยำ่ง

น้อย 1 ครั้งในทุกหน่อยงำนยอ่ย 
2. มีกำรจัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์/website เพื่อให้

ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพอยำ่งน้อย 4 ครั้ง/ปี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับ
ทั้งหน่วยงำนยอ่ย และระดับคณะฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้น
เป็นไปตำมเป้ำมหมำยและ KPIs ของแผนยุทธศำสตร์ 
(ตัวชี้วัดที่ 7) 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรำยได้ 
7,500 

เงินรำยได้ 
- 

   



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.118 กำรแข่งขันโบว์ลิ่ง
กระชับมิตรเภสัชกรรม
ปฏิบัต ิ

ผศ.ดร.นันทีทิพทย์   
ลิ้มเพียรชอบ 

    กำรด ำเนินงำน 
– 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

 
 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนอำจำรย/์บุคคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 80% ของ
เป้ำหมำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
จ ำนวนอำจำรย์/บุคลำกรที่เขำ้ร่วมโครงกำร ร้อยละ  64.6 %  
ปัญหาอุปสรรค   
อำจำรย์บำงท่ำนติดรำชกำร  ติดงำนเล้ียงบัณฑิตที่เข้ำรับปริญญำ  
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้จึงไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ 3.5 (จำก 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลกำรประเมินได้คะแนน 4.495 คะแนน ไม่น้อยกว่ำ 3.5 ตำมที่
ระบุไว้ในโครงกำร 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
สำมำรถจัดโครงกำรได้ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 46,000 บำท ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
46,000 

เงินแหล่งอื่น 
46,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภ.119 โครงกำรซ่อมบ ำรุง
อำคำร ระบบไฟฟ้ำ
และหลังคำ คณะ
เภสัชศำสตร์เพื่อลด
อุบัติภัยของนิสิตและ
บุคลำกร ประจ ำปี 
25577 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
กิจกรรมกำรซ่อมบ ำรุงแล้วเสร็จร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
- ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำก

คะแนน 5 
- ไม่มีรำยงำนอุบัติภยั อัคคีภยั และกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิ้น

ของนิสิตและบุคลำกรภำยในและภำยนอกคณะฯ ที่มำใช้บริกำร
ในคณะเภสัชศำสตร์ 

เวลา 
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

เงินแหล่งอื่น 
26,980,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

 
 



(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 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

 ภ.120 โครงกำรโยคะเพื่อสุขภำพ ดร.อรนันท ์เกิดพินธ ์     กำรด ำเนินงำน 
มีกำรจัด
กิจกรรมโยคะ
ทุกวันวัน
อังคำรและ
พฤหัสบดี 
เวลำ 17.00-
18.00 น. 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
มีกำรจัด
กิจกรรมโยคะ
อย่ำง
สม่ ำเสมอตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
ไม่ใช้เงิน
งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของที่

ก ำหนด (ไม่ต่ ำกวำ่ 12 คน) 
2. เปิดรำยวิชำเลือกเสรีโยคะเพื่อสุขภำพ (ระยะยำว 

คำดว่ำน่ำจะเปิดได้ภำยในปีกำรศึกษำ 2557) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 

3.5 จำกคะแนนเต็ม 5 
2. ผู้เรียนรำยวิชำ 157431 กำรดูแลสุขภำพ

ทำงเลือก หัวข้อ โยคะ  มีควำมพึงพอใจในกำร
เรียนหัวข้อนีอ้ย่ำงน้อย 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5 
(ภำคเรียนที่ 2 กำรศึกษำ 2557)   

เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  (ไม่ใช้เงินงบประมำณ) 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

    

รวม 15 3 - -          



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2557   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2  (รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ 
(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.201 โครงกำรกำรให้กำรสนับสนุน
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

    กำรด ำเนินงำน 
-มอบ
ทุนกำรศึกษำให้
นิสิต ป.โท 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
-ภำคเรียนละ 4 
ทุน ๆ ละ 
38,000 บ. 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
-ภำคเรียนที ่ 1/56 
ใช้งบประมำณ 
แล้ว 152,000 บ. 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 4 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภำพ 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
320,000 

 

ใช้แล้ว 
152,000  

 

   

ภ.202 โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
จะด ำเนินกำร
ตอนเปิดเทอม 
คือสิงหำคม 
2557  
ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำ     

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำของคณะ  

2. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 50 ของจ ำนวนคณำจำรย์ระดับ
บัณฑิตศึกษำ  

3. สรุปรำยงำนกำรสัมมนำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหำวิทยำลยันเรศวร 

(ประเมินจำกแบบสอบถำมทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำกสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีควำมเข้ำใจรำยละเอียดและกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของหลักสูตรมำกกว่ำก่อนกำร
ปฐมนิเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจำก
แบบวัดควำมเข้ำใจ) 

3. นิสิตมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมี
ควำมสัมพันธอ์ันดีกับอำจำรย์ (ประเมินจำก
กำรสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่ำง

เงินรำยได้ 
13,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



(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 

นิสิตกับอำจำรย์ รวมทั้งอัตรำกำรมีส่วนร่วมใน
กำรอภปิรำยระหวำ่งด ำเนินโครงกำร) 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
ตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 5 
ระดับ) 

เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

ภ.203 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบัณฑิตศึกษำ     

  
อยู่

ระหว่ำง
ท ำสรุป
รำยงำน 

  กำรด ำเนินงำน 
- ภำคเรียนที่ 1  
- ภำคเรียนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
-ภำคเรียนที ่ 1/56 
จัดวันศุกร์ทุก
สัปดำห์ใช้เงิน
10,680 บำท 
ภำคเรียนที่ 2/56 
จัดระหว่ำงวันที่ 
23-24 เม.ย.57 
 ใช้เงิน 17,000 บ. 
ปัญหำอุปสรรค 
 

งบประมำณ 
27,200 

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนำเชิงวิชำกำรโดย อำจำรย์ และนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ หรือวิทยำกรจำกต่ำง
สถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สัปดำห์
ละ 1 ครั้ง  

2. รำยงำนกำรสัมมนำมีนิสิตและอำจำรย์เข้ำร่วม
กำรสัมมนำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อำจำรย ์นักวิชำกำรต่ำงสถำบันและนิสติ

ระดับบัณฑิตศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และวิชำกำรใหม่ ๆ (ประเมินจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับอำจำรย์ นักวิชำกำร และ
นิสิตบัณฑิตศึกษำ) 

2. อำจำรย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ฝกึ
ทักษะกำรพูด ฟัง กำรวิเครำะห์และกำร
วิจำรณ์งำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(ประเมินจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำยชองอำจำรยแ์ละนิสิต รวมทั้งเนื้อหำ
กำรอภปิรำยเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ เปิด

เงินรำยได้ 
54,500 

ใช้แล้ว 
27,680  

 

   



(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 

โอกำสให้นิสิตได้แสดงควำมคิดเห็นอยำ่ง
อิสระ) 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจำก
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เฉลีย่ระดับตั้งแต่ 3.5 
(ประเมินจำกแบบสอบถำม สเกล 5 ระดับ) 

เวลา  
กำรด ำเนิน กำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน  
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

ภ.204 โครงกำรจัดสอบรวบยอดแบบ
บูรณำกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 

    กำรด ำเนินงำน 
- จัดสอบครั้งที่  
2 ระหว่ำงวันที่ 
10-12 ม.ค.57 
-จัดสอบคร้ังที่ 2 
ระหว่ำงวันที ่30 
เม.ย.-2 พ.ค. 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- OSPE 10 ม.ค.
57 
-MCQ 11-12 
ม.ค.57 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 2 คร้ัง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรด ำเนินกำรจัดสอบผ่ำนไปด้วยดีและ
ครอบคลุมตำมประกำศคณะเภสัชศำสตร์ว่ำด้วย
กำรสอบรวบยอด 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
29,240 

เงินรำยได้ 
16,435 

   

ภ.205 โครงกำรสนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรเป็นเภสัช
กรมืออำชีพ  

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย      

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนนิสิตที่ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีควำมพร้อมในด้ำนองค์ควำมรู้และทักษะ
ทำงเภสัชกรรม 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
37,560 

เงินรำยได้ 
- 

   



 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรร 
คและแนวทาง
แก้ไข (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.206 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
ระดับประเทศส ำหรับนิสิตระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบัณฑิตศึกษำ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
-ตลอดปี
กำรศีกษำ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ใช้ไป 20,000 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ได้
เข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 คร้ังในระยะเวลำของ 1 
ปีงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำเกิดกำรแลกเปลี่ยน

ควำมรู้และวิชำกำรใหม่ ๆ (ประเมินจำกรำยงำน
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของนิสิตที่ได้รับ
กำรสนับสนุน) 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำได้ฝึกทักษะกำรฟัง กำร
วิเครำะห์ กำรวิจำรณ์และน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรอยำ่งสร้ำงสรรค์ (ประเมินจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับกำรสนับสนุน) 

เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
40,000 

เงินรำยได้ 
20,000 

 
 

   

ภ.207 โครงกำรฝึกอบรมบทบำทกำรเป็น
อำจำรย์ และพัฒนำกำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
อยู่ระหว่ำง
สรุป
ค่ำใช้จ่ำย 
และสรุป
รำยงำน
โครงกำร 

   กำรด ำเนินงำน 
จัดโครงกำร
ฝึกอบรม 26-27 
พ.ค.57 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนอยำ่งน้อยร้อยละ 
60 ของจ ำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนอยู่ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์

และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญดียิ่งขึ้น 

2. มีกำรน ำเทคนิคที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
53,700 

เงินรำยได้ 
- 

   



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข (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.208 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำกำร
วิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
พิจำรณำรำงวัล 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
-ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีรำยวิชำที่จัดท ำโครงกำร วิจยัเพื่อกำรศึกษำ อย่ำง
น้อย 5 รำยวิชำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณำจำรย์ได้มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรวจิัยเพื่อเพื่อ
กำรศึกษำของคณำจำรยย์ิ่งขึ้น 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินรำยได้ 
20,000 

เงินรำยได้ 
- 
 

   

ภ.209 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของภำควิชำ 

หัวหน้ำภำควิชำ 3 
ภำควิชำ  

    กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังด ำเนินกำร
จัดโครงกำรของ
ภำควิชำระหวำ่ง
ปิดภำคเรียน 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนคณำจำรย์ในภำควิชำเขำ้ร่วมสัมมนำไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของคณำจำรย์ทั้งหมดใน
ภำควิชำทีป่ฏิบัติงำนอยู่ ณ เวลำนั้น  

2. มีกำรจัดท ำร่ำง มคอ. 3,4, 5 และ 6 ครบทุก
รำยวิชำ 

3. รำยงำนกำรสัมมนำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. เกิดระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของนิสิต และบรรลุ
เป้ำประสงค์ของหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่เกีย่วข้อง (ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์
เชิงลึกกับนิสิต ร่วมกับกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ประมวลรำยวิชำเทียบกับเปำ้ประสงค์ของ
หลักสูตรและคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
โครงกำรอยู่ในคะแนน 3.50 (ประเมินจำก
แบบสอบถำม สเกล 1-5) 

เวลา  
เป็นไปตำมก ำหนดกำรที่ต้ังไว้ในแผน 
ต้นทุน  
เบิกจ่ำยไม่เกินงบประมำณที่ต้ังไว้ 

เงินรำยได้ 
23,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



(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.210 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

    กำรด ำเนินงำน 
ประชำสัมพันธ์
กำรจัดโครงกำร 
แก่คณำจำรย ์
วันที่ 4 ก.พ. 
2557 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ก ำหนดวัน 
ด ำเนินกิจกรรม 
วันที่ 22 พ.ค.57  
เ ว ล ำ 09.00-
12.00น. ณ ห้อง
ไชยำนุภำพ 6 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี  Good 
practice ทำงด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรสอน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 
(จำกคะแนนเต็ม 5) 
เวลา  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรำยได้ 
7,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.211 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
เขียนต ำรำ หนังสือหรือบทควำม
วิชำกำร เพื่อกำรเผยแพรแ่ละ/
หรือก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรรับ
สมัครผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี
หนังสือ ต ำรำ หรือบทควำมวิชำกำรที่สำมำรถ
ส่งตีพิมพ์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 
(จำกคะแนนเต็ม 5) 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
17,250 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.212 โครงกำรประชุมกรรมกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย   

    กำรด ำเนินงำน 
ระหว่ำงกำร
จัดกำรประชุม 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. 2552  
และ/หรือมำตรฐำนสำขำวิชำชีพ 

2.  ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ให้
สอดคล้องกับควมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

เวลา กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเปน็ไปตำม
แผน 

เงินรำยได้ 
54,600 

เงินรำยได้ 
- 

   



 (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.213 โครงกำรศึกษำปัญหำ
สำธำรณสุขในชุมชน 

ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี        
อ.ดำรณี เช่ียวชำญธนกจิ 

√    กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังสรุปเล่ม 
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตชั้นปีที ่3 เข้ำร่วมกำรดูงำนรอ้ยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ประเมินกำรน ำเสนอร่ำงโครงกำรแก้ไขปัญหำ

สำธำรณสุขในชุมชน ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์ 
ข้อ 6.1 (ทุกกลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

2. คะแนนกำรประเมินอัตลักษณ์นิสิตมำกกว่ำ 3.5 
ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
32,750 

เงินรำยได้ 
18,470 

   

ภ.214 โครงกำรสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำ
กำรควำมรู้ทำงเภสัชกรรม
กับงำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำล (รำยวิชำ 
199221 บทน ำทำงเภสัช
กรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์) 

หัวหน้ำภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

    กำรด ำเนินงำน 
- อยู่ในช่วงท ำ
รูปเล่มรำยงำน
โครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งน้อยร้อยละ 90 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยมีคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำก 5 คะแนน) 
2. นิสิตสำมำรถตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวขอ้งกับกำร

ประยุกต์ใช้ควำมรู้ฯ กับงำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำล โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 8.0 
(จำก 10 คะแนน) 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
10,000 

เงินรำยได้ 
6,330 

   

 

 

 

 

 

 



(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.215 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำของคณะเภสัชศำสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 
เสริมประสบกำรณ์ในวิชำ
จริยธรรมเชิงวิชำชีพ 
กิจกรรมที่  2  
เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชำ : ธรรมะในกำรด ำเนิน
ชีวิต 
กิจกรรมที่  3  
สัมผัสประสบกำรณ์จริง
ขบวนกำรผลิตยำสมุนไพรใน
โรงพยำบำล 
กิจกรรมที่  4 
เภสัช ม.น.ร่วมใจให้บริบำล
ทำงเภสัชกรรม 

ผศ.ศิรินทร พิศุทธำนันท์     กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 2 
ด ำเนินกำรแล้ว 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 2  
เบิกค่ำใช้จ่ำย 
4,670.- บำท 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 
 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอย่ำงน้อย 

3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
2. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 80 มีควำมเข้ำใจ

ในขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนของเภสัชกรในร้ำนยำ
หรือโรงพยำบำล 

เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
61,550 

เงินรำยได้ 
4,670 

   

ภ.216 Manuscript preparation 
for international scientific  
journal  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบัณฑิศึกษำ 

 
 

   กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
สรุปรำยงำน
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 
 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผูร้่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึง
พอใจมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
38,000 

เงินรำยได้ 
38,000 

   

ภ.217 โครงกำรสัมมนำกำรจัดกำร
เรียนรำยวิชำกำรจัดกำร
คุณภำพในองค์กรและรำยวิชำ
กำรจัดกำรระบบยำเพื่อกำร
รับรองคุณภำพโรงพยำบำล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ   
กิติกรรณำกรณ์ 

    กำรด ำเนินงำน 
เพิ่มกิจกรรมครั้ง
ที่ 4 เข้ำร่วม
ประชุมระบบยำ 
ณ โรงแรมวิน
เซอร์ สวีท 
กรุงเทพฯ  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 25-28 พ.ค. 57 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
55,000 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 80 ของลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ  ร้อยละของควำมพึงพอใจ/องค์
ควำมรู้ที่ได้รับของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อยำ่งน้อย  3.5    
จำกคะแนน 5 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรำยได้ 
70,000 

เงินรำยได้ 
55,000 

   

 



 (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/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.218 โครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงกิจกรรมวิชำกำร
และวิจยักับ Monash 
University 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงส่ง
นิสิตเข้ำร่วม
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตและ/หรืออำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อย 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ ผลงำนทำงวิชำกำรและ/หรือวิจยั 
เวลา กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินแหล่งอื่น 
180,000 

เงินแหล่งอื่น 
21,000  

   

ภ.219 โครงงำนวิจัยส ำหรับนิสิต
ปริญญำตรี 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
เบิกจ่ำย 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผลงำนวจิัยจำกโครงกำรวิจยัของนิสิต อำจำรย์ 
2. จ ำนวนรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ ำนวนโครงงำน

ทั้งหมด 
3. มีโครงงำนที่สำมำรถส่งเข้ำประกวด/แขง่ขันกับหน่วยงำน

ภำยนอกได้ ไม่น้อยกวำ่ 2 โครงงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัยกระบวน กำรวจิัย 

และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ตำมวัตถุประสงค์ของรำยวิชำ 
2. นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรวจิัย กระบวนกำรวจิัย 

และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
3. ผลกำรประเมินกำรน ำเสนอโครงงำนอยู่ในระดับดี 
เวลา  
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน   
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
343,900 

เงินรำยได้ 
- 

   

 



 

(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.221 โครงกำรกำรศึกษำดู
งำนเภสัชกรรมชุมชน
ในประเทศ 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำเภสัช
กรรมชุมชน   

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
หลังเปิดภำค
เรียนที่ 1/57 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ของ

เป้ำหมำย           
2. อำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 

80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริบำลเภสัชกรรม กำร

บริหำรจัดกำร และระบบส่งต่อในร้ำนยำเพิ่มขึ้นกวำ่กอ่น
เข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบ
วัดควำมรู้) 

2. นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและแนวโน้มของวิชำชีพ
เภสัชกรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำรอย่ำง
น้อยร้อยละ 30 (ประเมินจำกแบบวัดควำมรู้) 

3. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 (ประเมนิจำกแบบสอบถำม 
ระดับคะแนน 1-5) 

เวลา   
ด ำเนินโครงกำร ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน   
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

เงินรำยได้ 
16,820 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.222 โครงกำรศึกษำดูงำน
เภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่ำงประเทศ   นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำเภสัชกรรม
ชุมชน ปีกำรศึกษำ  
2557 

ประธำนหลกัสูตร
เภสัชศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ 
เภสัชกรรมชุมชน   

  
 

  กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังด ำเนินกำร
สรุปรำยงำน 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรมำกกวำ่ 80 % 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์และทักษะควำมรู้เพิม่มำกขึ้น 
เวลา   
ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน    
เบิกจ่ำยอยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 
 
 

เงินรำยได้ 
263,000 

เงินรำยได้ 
161,238.10  

 

   



(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.225 สหกิจศึกษำ
ต่ำงประเทศ  

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตปฏิบัติงำน 
ณ Utrecht 
University 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ปฏิบัติงำน
ระหว่ำงวันที ่ 6 
ม.ค.-26 เม.ย.57 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรอยำ่งน้อย 1 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ควำมสัมพันธอ์ันดีระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงชำติ ทำงด้ำนกำร

เรียนกำรสอนและวิจยั 
2. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะภำษำอังกฤษดีขึ้น 
3. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะกำรปฏิบตัิงำนดีขึ้น 
4. นิสิตได้รับผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัตงิำนอย่ำงน้อยใน

ระดับดีตำมเกณฑ์กำรประเมินนิสิตในต่ำงประเทศ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
100,000 

เงินแหล่งอื่น 
356,000 

เงินรำยได้ 
68,886.66 
เงินแหล่งอื่น 
68,886.67 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.226 สหกิจศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- นิสิตฝึก
ปฏิบัติงำน ณ 
แหล่งฝึก 
- อำจำรย์นิเทศ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำงวันที ่ 6 
ม.ค.-26 เม.ย.57 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่ได้เบิกจ่ำย 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้ำร่วมสหกิจศึกษำไม่น้อยกวำ่ 3 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้ำร่วมสหกิจศึกษำ 1 คน น้อยกวำ่ที่ก ำหนด 
ปัญหาอุปสรรค   
นิสิตเลือกวิชำกำรศึกษำอิสระ มำกกว่ำ เนื่องจำกต้องกำร
ควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยจำกอำจำรย์ใน
คณะฯ มำกกว่ำกำรออกไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำยนอก   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตสหกิจศึกษำได้รับกำรเสนองำนอำชพีก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 3 รำย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตสหกิจศึกษำได้รับกำรเสนองำนอำชพีก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 1 รำย  
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ในวงเงินงบประมำณที่ก ำหนด 

เงินแผ่นดิน 
10,320 

เงินรำยได้ 
200 

เงินแหล่งอื่น 
13,650 

เงินแผ่นดิน 
3,508 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   



 

 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4) 
สถานะโครงการ 

(5) 
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (กรณี
เลื่อน/ยกเลิก
โครงการ) 

อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา 
ด้าน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.227 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตก ำลังอยู่
ระหว่ำงกำร
ฝึกงำน และกำร
นิเทศ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำง วันที ่
 19 พ.ค.- 
15 ก.ค.57 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ95 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำกไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
51,450 

เงินรำยได้ 
118,500 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงำนเสริมประสบกำรณ์
สำธำรณสุขในชุมชน 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนในแต่ละ 

ปีต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกวำ่ร้อยละ90 
2. จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่เชื่อมโยงกับ

องค์กรท้องถิ่นอย่ำงน้อย 2 โครงกำรต่อปี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรน ำเสนอผลกำรฝึกปฏิบัติงำน นิสิตมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ระบบสำธำรณสุขในระดับท้องถิ่น 
และสำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกตอ้ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ยังสรุปรำยงำนกำรเงินไม่เรียบร้อย 
 

เงินแผ่นดิน 
143,460 
เงินรำยได้ 

650 

เงินแผ่นดิน 
128,472 
เงินรำยได้ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (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.229 ฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรม จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตฝึกงำน 
อำจำรย์นเทศ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ฝึกงำนระหวำ่ง
วันที่ 5 มี.ค.- 
29 พ.ค. 57 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ส ำรวจ ตอบรับกำรเป็น

แหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมำณที่เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก 

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
2. คะแนนควำมพึงพอใจของนิสิตต่ออำจำรย์

แหล่งฝึกมีค่ำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
666,560 
เงินรำยได้ 
12,680 

เงินแผ่นดิน 
17,679 

เงินรำยได้ 
1,680 

   

ภ.230 ฝึกปฏิบัติงำนบริบำลเภสัชกรรม จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นิสิตฝึกงำน 
อำจำรย์นิเทศ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ฝึกงำนผลัดที่  
-1-4/2557  
วันที่ 12 ก.ย.57 

 
ปัญหำอุปสรรค 
ปีงบประมำณ 
ไม่สัมพันธ์กับปี
กำรศึกษำ  

 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
ปีงบประมำณไม่

สัมพันธ์กับปี
กำรศึกษำ ท ำให้

กำรเบิก
งบประมำณไม่
สอดคล้องกัน 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 
2. แหล่งฝึกที่ท ำบันทึกข้อตกลงควำมเขำ้ใจร่วมกัน 

(MOU) รับนิสิตเข้ำฝึกปฏบิัติงำนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลกำรฝึกปฏิบัติงำนในเกณฑ์ด-ีดีมำก ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 70 
2. คะแนนควำมพึงพอใจของนิสิตต่ออำจำรย์

แหล่งฝึกมีค่ำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินแผ่นดิน 
1,388,800 
เงินรำยได้ 
103,630 

เงินแผ่นดิน 
485,200 

เงินรำยได้ 
18,950 

   

 
 
 
 



 (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.231 โครงกำรรับนักศึกษำแลกเปลี่ยน
ต่ำงชำติ ส ำหรับหลักสูตรเภสัชศำ
สตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
นศ.ต่ำงชำติฝึก
ปฏิบัติงำน ณ รพ.
มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติงำนถึง
วันที่ 19 ส.ค.
57 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนกัศึกษำตำ่งชำติมำฝึกปฏิบัติ งำนตำม
จ ำนวนทีก่ ำหนดและสมดุลกับจ ำนวนนกัศึกษำ
และ/หรือบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยนเรศวรที่ไป
แลกเปลี่ยน ณ มหำวิทยำลยัในต่ำงประเทศ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นักศึกษำต่ำงชำติได้เรียนรู้ตำมวัตถปุระสงค์ของ
กำรฝึกปฏิบัติงำนและได้รับประสบกำรณ์ที่ดีใน
กำรฝึก ปฏิบัติงำน ณ แหล่งฝึกของคณะฯ มีผล
ตอบรับหรือผลกำรประเมินที่ดีต่ออำจำรย์ แหล่ง
ฝึกและแหล่งฝึกปฏิบัติงำนของคณะเภสชัศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
เวลา 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
งบที่ก ำหนด 

เงินแผ่นดิน 
13,500 

เงินรำยได้ 
10,000 

เงินแผ่นดิน 
3,790 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.232 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ด้ำนบริบำลทำงเภสัชกรรมใน
ต่ำงประเทศ 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ภก.เสริมวุฒิ  
จันทร์นวลรอ
มหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศตอบรับ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำง
ประสำนงำน 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
100,000 บำท 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. อำจำรย์แหล่งฝึกที่ได้รับกำรคัดเลือกเดินทำงไป

ฝึก ปฏบิัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมใน
ต่ำงประเทศ 2 คน  

2. รำยงำนผลกำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัช
กรรมในต่ำงประเทศ  

3. กำรน ำเสนอผลกำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำง
เภสัชกรรมในต่ำงประเทศ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อำจำรย์แหล่งฝึกมีทักษะกำรให้บริบำลทำง

เภสัชกรรมเพิ่มขึ้น 
2. อำจำรย์มีทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษดีขึ้น 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรำยได้ 
200,000 

เงินรำยได้ 
100,000 

   



(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 

ภ.233 ศึกษำดูงำนเสริมประสบกำรณ์
วิชำชีพเภสัชศำสตร์ 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ติดต่อประสำนงำน
กับนิสิต  สถำนที่
ศึกษำดูงำนพำหนะ 
เดินทำง ที่พัก 
ปัญหำอุปสรรค 
กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมือง ท ำให้
ต้องเปลี่ยนวัน
ศึกษำดูงำน 

ระยะเวลำ 
วันที่ 30 มิ.ย.-
1 ก.ค. 57 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของนิสิตมีค่ำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 
จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
68,160 

เงินรำยได้ 
42,500 

เงินแหล่งอื่น 
53,500 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.234 ศึกษำดูงำนเสริมประสบกำรณ์
วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตชั้นปีที่ 2 และ3 อย่ำงน้อยรอ้ยละ 80 เข้ำ
ร่วมกำรดูงำน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจทีแ่ล้ว) และนิสิตในด้ำน
กำรจัดกำรและองค์ควำมรู้ที่ได้มีค่ำไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 
จำก 5 
เวลา 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเป็นไปตำมแผน 

เงินแผ่นดิน 
47,800 

เงินรำยได้ 
26,000 

เงินแหล่งอื่น 
24,300 

เงินแผ่นดิน 
44,920 

เงินรำยได้ 
17,596 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 

  

ภ.235 ประชุม สัมมนำ  เภสัชศำสตร์
ศึกษำส ำหรับอำจำรย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
จัดร่วมกับ  
ม.สงขลำนครินทร์  
อยู่ระหว่ำง
ประสำนงำน 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ก.ค.-ส.ค. 57 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
แหล่งฝึกที่มี MOU ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ส่ง
เภสัชกรเข้ำร่วมโครงกำร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรใน
ด้ำนกำรจัดกำรและองค์ควำมรู้ที่ได้มีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 
3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
245,500 
เงินรำยได้ 
18,000 

 

เงินแผ่นดิน 
19,471.60 
เงินรำยได้ 
18,000 

 

   



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (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 ประชุม สัมมนำ ระบบกำรจัดกำร
ด้ำนยำ ส ำหรับอำจำรย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
แหล่งฝึกเปิดรับกำรฝึกปฏิบัติงำนรำยวชิำนี้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวำ่ 5 แห่ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
แหล่งฝึกเปิดรับกำรฝึกปฏิบัติงำนรำยวชิำนี้
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลวำรินช ำรำบ 
ปัญหาอุปสรรค   
อำจำรย์แหล่งฝึกยังต้องกำรเพิ่มพูน องค์ควำมรู้ 
ทักษะ และประสบกำรณ์ และมแีหล่งฝึกต้นแบบ
ให้ศึกษำเรียนรู้ก่อน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี 
ค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ 
ปัญหาอุปสรรค  
ขำดบุคลำกรสำยอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
127,600 

เงินรำยได้ 
4,800 

เงินแผ่นดิน 
47,278.70 
เงินรำยได้ 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (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.237 กำรอบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรให้บริบำลทำงเภสัช
กรรมบนหอผู้ป่วยอำยุรกรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 25 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 64 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ท ำให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมมีควำมวิตกกังวลเรื่องกำรเดินทำง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำไม่
ต่ ำกวำ่ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ 
ปัญหาอุปสรรค  
เอกสำรประกอบกำรอบรมเสร็จล่ำช้ำ ท ำให้ต้อง
เพิ่มต้นทุนกำรผลิต และกำรเดินทำงเพื่อผลิต
เอกสำรในระหวำ่งกำรจัดอบรม 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
193,500 
เงินรำยได้ 
2,000 

เงินแหล่งอื่น 
48,000 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.238 อบรมภำษำอังกฤษเพือ่กำร
ปฏิบัติงำนบริบำลเทำงเภสัชกรรม  

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำรเบิก 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกวำ่ 20 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
ขึ้น 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินแผ่นดิน 
75,500 

เงินรำยได้ 
12,000 

 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 

   

 

 



(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.239 กำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนใน
แหล่งฝึกบริบำลทำงเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ร่วมปฏิบัติงำน ณ 
โรงพยำบำลชลบุร ี
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ระหว่ำงวันที ่
2-6 มิ.ย.57 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
อยุ่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์แหล่งฝึกเข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
52,200 

 

เงินแผ่นดิน 
8,060 

 

   

ภ.240 ฝึกอบรมระยะสั้นดำ้นกำร
บริบำลทำงเภสัชกรรม  

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรไปยังแหล่ง
ฝึกที่มี MOU 
ปัญหำอุปสรรค 
อำจำรย์แหล่งฝึกมี
ภำระงำนประจ ำมำก 
ไม่สำมำรถลำมำ
อบรมได้ 

ระยะเวลำ 
ต.ค.56-ก.ค.57 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
อำจำรย์แหล่ง
ฝึกไม่มีเวลำ 

งบประมำณ 
ยังไม่มีกำรเบิก 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์แหล่งฝึกเข้ำรว่มโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
28,500 

เงินรำยได้ 
27,000 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.241 เตรียมควำมพร้อมอำจำรย ์
แหล่งฝึกปฏิบัติงำนบริบำล 
ทำงเภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกวำ่ 30 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 26 คน น้อยกวำ่ที่ก ำหนด 
ปัญหาอุปสรรค   
อำจำรย์แหล่งฝึกมภีำระงำนประจ ำมำกไม่มีเวลำ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมำก 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
155,200 
เงินรำยได้ 
7,100 

เงินแผ่นดิน 
150,636 
เงินรำยได้ 

720 

   



(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.242 พัฒนำงำนวิจยัในงำน
ประจ ำส ำหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัช
กรรม 
 

จิตตรีพร  คล้ำยแท ้     กำรด ำเนินงำน 
แหล่งฝึก 
โรงพยำบำล
อุตรดิตถ์ ก ำลัง
ด ำเนินกำร 
ปัญหำอุปสรรค 
อำจำรย์แหล่ง
ฝึกมีภำระงำน
ประจ ำมำก มี
เวลำในกำร
ด ำเนินกำรไม่
มำกนัก 

ระยะเวลำ 
ต.ค.56-ก.ค.57 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
เวลำในกำร
ด ำเนินกำรมีไม่
มำก 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.  มีอำจำรย์แหล่งฝึกเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10 

คน  
2.  มีจ ำนวนงำนวิจยัไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 20 ของ  

จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. มีผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 เร่ืองต่อปี 
2.  มีกำรน ำเสนองำนวิจยัในกำรประชุมวิชำกำรไม่น้อย

กว่ำ 1 เร่ือง 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
91,950 

เงินรำยได้ 
15,000 

เงินแผ่นดิน 
15,376 

เงินรำยได้ 
4,200 

   

ภ.243 เสริมประสบกำรณ์ร้ำนยำ ผู้จัดกำรสถำน
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรม
ชุมชน   

    กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกงำนร้ำนยำ
ต่อเนื่อง โดยฝึกไม่น้อยกวำ่ 1 ครั้ง/เดือน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมพึงพอใจในกำรฝึกงำน ไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 

จำก 5 คะแนน 
2. นิสิตได้รับองค์ควำมรู้จำกกำรฝึกงำน ไม่ต่ ำกวำ่ 3.5 

จำก 5 คะแนน 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน  กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
72,200 

เงินแหล่งอื่น 
- 
 

   

ภ.244 โครงกำรกิจกรรมกีฬำหรือ
กำรส่งเสริมสุขภำพ 

น.ส.ศรีสัจจำ เปำจีน      กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว
ก ำลังรวบรวม
รำยงำนของแต่
ละกิจกรรมเพื่อ
จัดท ำเป็น
รำยงำนของ
โครงกำร  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ก ำลังเคลียร์
เอกสำรส ำหรับ
กำรเบิกจำ่ย 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจใน
ทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
55,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   



 (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.245 โครงกำรกิจกรรมเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม 

น.ส.ศรีสัจจำ  เปำจีน     กำรด ำเนินงำน 
ภำยใต้โครงกำร
ประกอบดว้ย 3 
กิจกรรม ขณะนีพ้ึ่ง
ด ำเนินกำรไปได้เพียง
แค่ 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมแสดงควำม
ยินดีแก่นิสิตที่ก ำลังจะ
ส ำเร็จกำรศึกษำและ
พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจใน
ทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
65,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.246 โครงกำรกิจกรรมวิชำกำรที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

น.ส.ศรีสัจจำ  เปำจีน     กำรด ำเนินงำน 
ภำยใต้โครงกำร
ประกอบดว้ย 5 
กิจกรรม ขณะนีพ้ึ่ง
ด ำเนินกำรไปได้เพียง
แค่ 1 กิจกรรมคือ 
อบรมพัฒนำเพิ่ม
ทักษะและส่งเสริมกำร
แข่งขันด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรใช้
คอมพิวเตอร์และ    
โปรแกรมซอฟแวร์ 
กำรถ่ำยภำพและวีดีโอ 
กำรท ำสื่อสร้ำงสรรค์
เพื่อกำร
ประชำสัมพันธแ์ละ
กิจกรรมวิชำกำร
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจใน
ทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
310,000 

เงินแหล่งอื่น 
110,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

 

 



(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 โครงกำรกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์หรือรกัษำ
สิ่งแวดล้อม 

น.ส.ศรีสัจจำ  เปำจีน     กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังจะด ำเนินกจิกรรม 
ค่ำยอำสำ และกิจกรรม
ปลูกป่ำ ระหวำ่งวันที่ 
7-9 มิถุนำยน 2557 ณ 
โรงเรียนบ้ำนบุ่งตำรอด 
อ.นครไทย 
และก ำลังจะด ำเนิน
กิจกรรมเภสัชจิตอำสำ
วันที่ 19 พฤษภำคม 
2557 ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญำนุกูล 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจ
ในทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
40,000 

เงินแหล่งอื่น 
80,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.248 โครงกำรอบรม
ประชุมสัมมนำเพื่อประกัน
คุณภำพและสร้ำง
เครือข่ำยกำรจัดกิจกรรม
นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ 

น.ส.ศรีสัจจำ  เปำจีน     กำรด ำเนินงำน 
รอด ำเนินวันที่ 29-31  
พฤษภำคม  2557 ณ. 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจ
ในทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
190,000 

เงินแหล่งอื่น 
50,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.249 โครงกำรกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

น.ส.ศรีสัจจำ  เปำจีน     กำรด ำเนินงำน  
รอด ำเนินกิจกรรมช่วง
เดือนสิงหำคม 2557 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงกำรพอใจ
ในทุกด้ำนมำกกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
70,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2557   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2  (รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารการวิจยัทีม่ีประสิทธภิาพ 
(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.301 Big cleaning Day 
ห้องปฏิบัติกำรและหนว่ย
ปฏิบัติกำรวิจยั (Unit 
cell) คณะเภสัชศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวจิัย และ
บัณฑิตศึกษำ   

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจประเมิน 
ปัญหำอุปสรรค 
 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ห้องปฎิบัติกำรกลำงและห้องปฎิบัตกิำรวิจัยมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัต ิ

เงินรำยได้ 
5,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.302 พัฒนำระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภยั 
ในคณะเภสัชศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวจิัย และ
บัณฑิตศึกษำ   

    กำรด ำเนินงำน 
1. อยู่ระหว่ำง
กำรวำงแผนกำร
ตรวจประเมิน 
2. มีกำรอบรม 
1 คร้ัง 
3. มีกำรก ำจัด
ของเสียเคมีแล้ว 
1 คร้ัง ส่วน
ชีวภำพ 2 คร้ัง 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 50% 
2. มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกำรก ำจัดของเสียอันตรำยอยำ่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีกำรประชุมเพื่อจัดกำรควำมรู้อยำ่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติกำรมีควำมปลอดภัย (ผ่ำนกำรประเมิน) 
2. ผู้เข้ำอบรมฯ ทดสอบผ่ำน 100 % 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัต ิ

เงินรำยได้ 
50,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.303 กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วย
ปฏิบัติกำรวิจยั 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและ
วิจัย 

    กำรด ำเนินงำน 
แจ้งโครงกำรแก่
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำร
วิจัยเพื่ทรำบ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
มีแผนจะประชุม
เพื่อวำงแผน
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำร 
เดือนมีนำคม 
2557 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติกำรวิจัยได้รับกำร
สนับสนุนฯ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติกำรวิจัยได้รับกำร
สนับสนุนฯ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
340,000 

เงินรำยได้ 
- 

   



(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.304 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ในกำร
เขียนโครงร่ำงวิจัย 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

    กำรด ำเนินงำน 
แจ้งโครงกำรแก่
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำร
วิจัยเพื่ทรำบและ
ร่วมประชุมหำรือ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา   
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
20,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.306 กำรจัดประชุมวิชำกำรเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง 
“Metabolomics” 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวจิัย 

    กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
สถำนวิจยัเพื่อ
ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรด้ำน
นวัตกรรมทำงเคมี 
จ ำนวน 89,516 บ. 
และ จำกบริบัท 
บรูกเกอร์ สปินเอจ ี
จ ำกัด 10,000 บ. 
บริษัท Agilent 
จ ำนวน 5,000 บ. 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลกำรประเมินจำกผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมคีวำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
12,000 

เงินแหล่งอื่น 
35,400 

เงินรำยได้ 
12,000 

เงินแหล่งอื่น 
104,516 

   

ภ.307 โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏบิัติกำรวิจัย
ทำงคลินิกที่ดี (GCP) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำน
วิจัยเครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรไม่ต่ ำกวำ่ 3 คน 
2. คู่มือควำมรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับกำรปฏิบัตกิำรวิจยัทำง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 1 เล่ม 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกบักำรปฏิบัติกำรวิจยัทำงคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice: GCP) จำกกำรประเมินไม่
ต่ ำกวำ่ 3.5 คะแนน จำก 5 คะแนน 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
75,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

รวม 5 1 - -          
 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2557   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2  (รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (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.401 โครงกำรประชุมวิชำกำร
ส่งเสริมสมรรถนะกำรท ำงำน
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม   

    กำรด ำเนินงำน 
ก ำลังจะด ำเนินกำร
จัดประชุมคร้ังที่ 3 
วันที่ 19-21 
พฤษภำคม 2557 
ณ โรงแรม
นำรำยณ์ กรุงเทพฯ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
600,000 

เงินแหล่งอื่น 
594,871 

   

ภ.402 โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อ
ประกันคุณภำพและสร้ำง
เครือข่ำยงำนบริกำรวิชำกำร
คณะเภสัชศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม   

    กำรด ำเนินงำน 
จัดประชุมเพื่อวำง
แผนกำรด ำเนินกำร
และติดตำมแผน
โครงกำรบริกำร
วิชำ  
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
70,000 

เงินรำยได้ 
8,800 

   

ภ.403 โครงกำร หนึ่งศตวรรษวิชำชีพ
เภสัชกรรมไทยควำมกำ้วหนำ้
ในกำรติดตำมอำกำรไม่พึง
ประสงค์จำกกำรใช ้ยำ 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภำพ   

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นิสิตและบริกำรสังคม   

    กำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
ก ำลังรวบรวม
เอกสำร
ประกอบกำร
เบิกจ่ำย และใน
กำรจัดท ำรำยงำน 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำยไม่เกิน
งบประมำณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
600,000 

เงินแหล่งอื่น 
76,275 

   

 



(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.404 ประชุมวิชำกำรเภสัชกร
ชุมชน 

ผู้จัดกำรสถำนปฏิบัติกำร
เภสัชกรรมชุมชน   

    กำรด ำเนินงำน 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำก 5 
คะแนน 
เวลา  กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
20,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.405 โครงกำรร้ำนยำร่วมสร้ำง
เสริมสุขภำพและกำรใช้ยำ
อย่ำงเหมำะสมในชุมชน 

ผู้จัดกำรสถำน
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรม
ชุมชน   

    กำรด ำเนินงำน 
- กิจกรรมในร้ำน มี
บริกำรต่อเนื่อง 
เป็นงำนประจ ำใน
ร้ำน 
-กิจกรรมนอกร้ำน 
มีกำรออกหน่วยให้
ค ำปรึกษำเลิกบหุรี่ 
ณ กองบิน 46 เมื่อ 
30 เมษำยน 57 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
-งำนบริกำรเลิก
บุหรี่ได้รับทุน
สนับสนุนเป็นยำ
ส ำหรับให้
ผู้รับบริกำรฟรีและ
ค่ำตอบแทนกำร
ด ำเนินงำนจำกค
ภยสและมี
ค่ำตอบแทน
วิทยำกรจำก
กองบิน 46 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร / ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม >20 รำย/
กิจกรรมย่อย (กิจกรรมเยี่ยมบำ้น 1-2 รำย ต่อกำรฝึกงำน
นิสิต 1 ผลัด) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้รับบริกำรและนิสิตมีควำมพึงพอใจ ไมต่่ ำกวำ่ 3.5 

จำก 5 คะแนน 
2. ผู้รับบริกำรและนิสิตได้รับควำมรู้ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 จำก 5 

คะแนน 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
50,000 

เงินแหล่งอื่น 
30,000 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair 
ครั้งที่ 6 

ดร.ประภำพรรณ     
เต็มกิจถำวร 

    กำรด ำเนินงำน 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเข้ำรว่มโครงกำรอยำ่งน้อยรอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีอำจำรย์/บุคลำกร และนิสิตเข้ำร่วมร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบกำรณ์ในกำรวจิัยพัฒนำผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำงจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตได้มีกำรพัฒนำสูตรต ำรับ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
พร้อมฉลำกผลิตภัณฑ์ จัดท ำ วิดีทัศน์ กำรน ำเสนอ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
7,100 

เงินแหล่งอื่น 
16,000 

เงินรำยได้ 
7,100 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 

  



(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.407 โครงกำรกิจกรรมรู้-รักษ์
สมุนไพรส ำหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง 

ดร. ประภำพรรณ  
เต็มกิจถำวร  

    กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งน้อยร้อยละ 80                                               
2. มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 
3. มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 80                                                 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกกวำ่ 3.5 จำก

คะแนน 5 
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำกกว่ำ 3.5 จำกคะแนน 5 
เวลา กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน กำรเบิกจ่ำยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรำยได้ 
7,900 

เงินแหล่งอื่น 
68,100 

เงินรำยได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.408 กำรจัดประชุมสัมมนำเชิง
วิชำกำรด้ำนเครื่องส ำอำง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  

    กำรด ำเนินงำน 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อำจำรย์ บุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ นิสิตนักศึกษำ 
และผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีจ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร 74  คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 
ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ไม่น้อยกวำ่ 3.5 จำก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มี
คะแนนเฉลี่ย  4.17 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินแหล่งอื่น 
265,000 

เงินแหล่งอื่น 
99,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



(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.409 โครงกำรประชำสัมพันธ ์ สถำน
วิจัยเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ คณะเภสัชศำสตร ์  

ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจยั
เครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  

    กำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำงกำร
วำงแผนด ำเนิน
โครงกำร 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนคนที่เข้ำชมนิทรรศกำรไม่น้อยกว่ำ 50 
คน/1 ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้สนใจได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
(วัดจำกผลกำรประเมินจำกแบบส ำรวจควำมพึง
พอใจ) 
เวลา 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
ต้นทุน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพภำยใน
งบที่ก ำหนด 
 

เงินแหล่งอื่น 
50,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.410 “บ้ำนนี้…มีเภสัชกร” อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ ำเลิศ     กำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระหวำ่งหำ
อำสำสมัคร
(นิสิต)ลงพื้นที่ 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเภสัชศำสตร์      ำ  ว      ำ ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
 วำ       จ   อำจำรย์และนิสิต
      ำ  ว      ำ       ำ ว ำ 3.5 ควำมพงึพอใจของ
ผู้ป่วยและญำติผู้ปว่ยที่เข้ำรว่มโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 
3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรำยได้ 
7,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 



(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.411 เรียนรู้คุณค่ำสมุนไพรไทย รศ.ดร. กรกนก  อิงคนินันท์       กำรด ำเนินงำน 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
- 

 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเภสัชศำสตร์      ำ  ว      ำ ไม่ต่ ำกวำ่
ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
 วำ       จ   อำจำรย์และนิสิต
      ำ  ว      ำ       ำ ว ำ 3.5  
ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยและญำติผู้ปว่ยที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
9,000 

เงินรำย-ได ้    

ภ.412 โครงกำรบูรณำกำร
ควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติ
กำรแพทย์ทำงเลือกเข้ำ
กับกำรบรกิำรวิชำกำร
ในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล        กำรด ำเนินงำน 
จัดกิจกรรม
ให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุข เช่น 
ตรวจวัดควำม
ดันโลหิต กำรให้
ค ำแนะน ำในกำร
ใช้ยำและ
สมุนไพร  
จ ำนวน 2 ครั้ง 

 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ครั้งที่ 1. วันที่  
27 ก.พ. 2557 
ครั้งที่ 2  วันที่  
11 เม.ย 2557 
 
 
 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
ครั้งที่ 1 เบิกจ่ำย 
เงินงบประมำณ  
1,774.00 บำท 
 
ครั้งที่ 2  
เบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณจำก
แหล่งอื่น  

 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 
 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
2.รำยงำนสรุป ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำกระดบัคะแนน 5) 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
9,500 

เงินแหล่งอื่น 
15,500 

เงินรำยได้ 
1,774 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   



 
(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทาง
แก้ไข (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.413 กำรควบคุมคุณภำพเครื่องส ำอำง
ทำงกำยภำพ 

ผศ.ดร.อัษฎำงค์  พลนอก       กำรด ำเนินงำน 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 
2.รำยงำนสรุป ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 (จำกระดับคะแนน 5) 
 

เงินรำยได้ 
9,500 

 

เงินรำยได้ 
- 

   

รวม 10 2 - 1          
 

  



การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2557   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 2  (รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

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/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.501 ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร (MOU) 

ผศ.ดร.ปวีณำ สนธิสมบัต ิ     กำรด ำเนินงำน 
หำรือกับแหล่ง
ฝึกต่ำง ๆ 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ระยะเวลำ 
ตค.56-กค.57 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

งบประมำณ 
 
 
 
ปัญหำอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
กำรลงนำมบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืทำง
วิชำกำรกับแหล่งฝึกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 
แหล่งฝึกที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือ
ทำงวิชำกำรมีนิสิตฝึกงำนอยำ่งน้อยร้อยละ 80 
ของนิสิตทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
กำรฝึกงำนในแหล่งฝึกที่ลงนำมบันทกึขอ้ตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรมีมำตรฐำนเปน็ที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปอำจำรย์แหล่งฝึกเขำ้ร่วม
โครงกำรที่จัดขึ้นโดยคณะเภสัชศำสตร์และ 
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะ เวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
15,960 

เงินรำยได้ 
300 

เงินแผ่นดิน 
1,120 

เงินรำยได้ 
- 

   

ภ.502 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนกำร
วิจัย 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และวิจยั 

    กำรด ำเนินงำน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ระยะเวลำ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

งบประมำณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
สถำบันที่มีควำมรว่มมือทำงด้ำนกำรวจิยั อย่ำง
น้อย 1 สถำบัน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ สำมำรถตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับนำนำชำต ิ
เวลา 
กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ต้นทุน 
กำรเบิกจำ่ยไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

เงินรำยได้ 
215,000 

เงินรำยได้ 
- 

   

รวม 2 - - -          
 
 


