


 
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

คร้ังท่ี  3  (เมษายน –  มิถุนายน  2557) 

ประเภทโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่5 รวม 
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จ านวนโครงการตามแผน 20 100 21.97802 49 100 54.55 7 100 10.23 13 100 9.09 2 100 1.14 91 - 

โครงกำรท่ีอยูใ่นช่วงด ำเนินกำร 9 45.00 9.89 21 42.86 23.08 3 42.86 3.30 2 15.38 2.20 0 0 2.20 35 38.46 

และเป็นไปตำมแผนด ำเนินงำน                                   

โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 10 50.00 10.99 25 51.02 27.47 4 57.14 4.40 8 61.54 8.79 2 100 2.1978022 49 53.85 

โครงกำรท่ีเล่ือน/ไม่เป็นไปตำม 1 5.00 1.10 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 1.10 

                                    

โครงกำรท่ียกเลิกกำรด ำเนินกำร 0 0 0 3 6.12 3.30 0 0 0 3 23.08 3.30 0 0 0 6 6.59 

โครงกำรท่ียงัไม่ถึงระยะเวลำจดัโครงกำร 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กราฟสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 (ตามร้อยละของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์) 

ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน  2557) 
 



ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการองค์กรทีเ่น้นคุณภาพและธรรมาภิบาล ท้ังหมด  จ านวน  20   โครงการ 
โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน จ านวน   9   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น จ านวน  10   โครงการ 
โครงการที่เลื่อนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ านวน    1   โครงการ 
โครงการที่เลื่อนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คือ 
  ภ.119  โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร ระบบไฟฟ้าและหลังคา คณะเภสัชศาสตร์เพื่อลดอุบัติภยัของนิสิตและบุคลากร ประจ าป ี2557  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผูร้ับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานท่ึ  ผู้ประสานงาน  เหตุที่ต้องมีการเลื่อนโครงการ  
          เนื่องจาก  โครงการฯ ต้องมีการจัดท าส ารวจความต้องการและข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนหลังคาจากบุคลากรของคณะฯ และผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผลต่อทัศนียภาพและกายภาพของคณะฯ โดยรวมรวมทั้งการด าเนินงาน 
         ตอ้งรอการประเมินงบประมาณใช้จ่ายทั้งหมดจากกองอาคารฯ จึงท าให้แผนการด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  20  โครงการ       งบประมาณรายได ้            1,060,145.00   บาท 

 จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  14  โครงการ     งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว้     1,002,195.00   บาท  
            ใช้ไป    952,601.45    บาท 
            คงเหลือ      49,593.55    บาท 

 
 

เบิก-จ่าย จ านวน 14  โครงการ  ดังนี้  
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอืน่ งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.101 

 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน  
ประจ าป ี2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์   

- 20,000 - - 16,040 - - 3,960 - 

ภ.102 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตรค์รบรอบ 20 ปี 
และเชิดชูผูป้ฏิบัตดิ ี

รองคณบดฝี่ายบริหาร    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์   

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

ภ.103 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปี 2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร    หัวหน้างานธุรการ  - 20,000 - - 17,000 - - 3,000 - 

ภ.104 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีคณะเภสัชศาสตร ์ปี 
2557  

รองคณบดฝี่ายบริหาร    นางกมลณิชา  ฉิมแยม้ - 70,000 - - 57,930 - - 12,070 - 

ภ.105 โครงการวันส าคัญ และประเพณีตา่ง ๆ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์    

น.ส.อรัญญา  อินทโชต ิ - 20,000 - - 11,760 - - 8,240 - 

ภ.106 โครงการเตรยีมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภยั 
คณะเภสัชศาสตร ์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์   

6,000 15,875 - - 12,254 - 6,000 3,621 - 

ภ.107 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการท างานอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร นายปวรวรรชร์   ทองค า - 270,000 - - 285,400 
 

- - (15,400) - 

ภ.108 การพัฒนางานประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร น.ส.อรัญญา  อินทโชต ิ - 60,000 - - 23,046 - - 36,954 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอืน่ งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.111 โครงการจดัประชุมและน าเสนอผลงานเครือข่าย

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ 
(ศคภท.) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์

นายปวรวรรชร์   ทองค า - 123,000 90,000 - 56,429 290,500 
ได้จาก

ค่าลงทะเบียน 

- 66,571 (200,500) 
 

ภ.112 โครงการ KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงานและสาน
สัมพันธ์บุคลากร ส านักงานเลขานกุาร 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ์  

นายสุรินทร ์ นิลาพันธ ์     - 18,000 - - 12,000 - - 3,000 - 

ภ.115 โครงการประเมิน/ตรวจสอบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะ) คณะเภสัชศาสตร์ รอบ
การประเมินปีการศึกษา 2556 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ 

- 42,320 - - 38,321.80 - - 3,998.20 - 

ภ.116 โครงการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย คณะ
เภสัชศาสตร์ รอบการประเมินปีการศึกษา 2557 

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ   

- 32,000 
 

- - 29,500 
 

- - 2,500 - 

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะฯ และหน่วยงานย่อย คณะเภสัช
ศาสตร ์             

รองคณบดฝี่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพ    

เจ้าหน้าท่ีหน่วยประกัน
คุณภาพ 

- 7,500 - - 1,200 - - 6,300 - 

ภ.118 การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมติรเภสชักรรมปฏิบตัิ ผศ.ดร. นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ   นางนงนุช โมราราย และ
นางสาวศศิลดา  ตายา 

- - 46,000 
 

-  46,000 
 

- - - 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสตูรที่ส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท้ังหมด  จ านวน  49  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน      จ านวน  21   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น  จ านวน  25   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินงาน  จ านวน 3   โครงการ  
โครงการที่ยกเลิก  คือ 
1. ภ.238  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานบริบาลเทางเภสัชกรรม  ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบตัิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  และนางจติตรีพร  คลา้ยแท้ เป็นผู้ประสานงาน เหตุผลที่ต้องมีการยกเลิกโครงการ  

         เนื่องจากเภสัชกรแหล่งฝึกสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 3 คน  แนวทางแก้ไข  ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของอาจารย์แหล่งฝึกก่อนเสนอแผนปฏบิัติการ/โครงการ 
2. ภ.240  ฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  ผศ.ดร.ปวณีา  สนธิสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ  และนางจิตตรีพร  คล้ายแท้ เป็นผู้ประสานงาน  เหตุที่ต้องมีการยกเลิกโครงการ 

         เนื่องจาก ไม่มีผู้สมัครเข้ารว่มโครงการ  แนวทางแก้ไข  ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของอาจารย์แหล่งฝึกก่อนเสนอแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
3. ภ.243  เสริมประสบการณ์ร้านยา  ผู้จัดการสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน  ผู้รับผิดชอบโครงการ  พรทิพย์  ฤทธ์ิมั่น  ผู้ประสานงาน   เหตุที่ต้องยกเลิกและยุบรวมจดัในโครงการ ภ. 405  

         เพื่อความสะดวกในการบรหิารจัดการการด าเนินงานตา่ง ๆ  
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  49   โครงการ     งบประมาณรายได ้  2,656,110.00   บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  32  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 2,317,060.00   บาท 
         ใช้ไป   1,452,654.11   บาท 
         คงเหลือ     864,405.89   บาท 
 

เบิก-จ่าย จ านวน  32  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

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

บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย      

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 320,000 
 

- - 228,000 - - 16,000 - 

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2557 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย  

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 13,000 - - 5,825 - - 7,175 - 

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา      

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

ภ.204 โครงการจดัสอบรวบยอดแบบบรูณาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   หัวหน้างานบริการการศึกษา  - 29,240 
 

- - 16,435 - - 12,805 - 

ภ.206 
 

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ
ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา     
 

หัวหน้างานบริการการศึกษา   - 40,000 - - 20,000 - - 20,000 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.213 โครงการศึกษาปญัหาสาธารณสุขในชุมชน ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักด ี นางสาวศศิลดา ตายา และ              

นางนงนุช โมราราย 
 

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

ภ.214 โครงการสร้างเสรมิประสบการณ ์การบูรณา
การความรู้ทางเภสัชกรรมกับงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (รายวิชา 199221 บทน าทาง
เภสัชกรรมส าหรับเภสัชศาสตร์) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

เลขานุการภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม  

- 10,000  
 

- -       6,330  
 

- - 3,670 - 

ภ.215 สนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชาของ 
คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์,                    
ดร.กุลธดิา ไชยจินดา 
 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 61,550 - - 17,781 - - 43,769 - 

ภ.216 Manuscript preparation for 
international scientific journal 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
 

หัวหน้างานบริการการศึกษา - 38,000 - -      38,000  
 

- - - - 

ภ.217 โครงการสัมมนาการจดัการเรียนรายวิชาการ
จัดการคณุภาพในองค์กรและรายวิชาการ
จัดการระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณา
กรณ ์   

นางสาวศศิลดา ตายา และ            
นางนงนุช โมราราย 

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

ภ.218 โครงการความร่วมมือทางกิจกรรมวิชาการ
และวิจัยกับ Monash University 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย   

หัวหน้างานบริการการศึกษา
,      นางสาวศิรินทิพย์ 
อินทรภาษิต  

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

ภ.219 โครงงานวิจัยส าหรับนสิิตปริญญาตร ี รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย์ อินทร
ภาษิต 

- 343,900 - - 249,928.35 - - 106,172 - 

ภ.220 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา               
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2557 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 133,120 - - 5,825 - - 127,295 - 

ภ.222 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ  นิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน  ปีการศึกษา  
2556 

ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 263,000 - - 161,238.10 - - 101,761.90 - 

ภ.223 ฝึกอบรมความรูภ้าษาอังกฤษ ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ ์  - 66,400 - - 33,200 - - 33,200 - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.224 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 
ประธานหลักสตูรเภสัชศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน   

นายสุรินทร ์นิลาพันธ์   - 180540 - - 154,019 - - 26,521 - 

ภ.225 สหกิจศึกษาตา่งประเทศ รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาชีพ
และสร้างเสริมประสบการณ ์

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ - 100,000 356,000 - 68,886.66 68,886.67 - 31,113.34 287,113.33 

ภ.226 สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 10,320 200 13,650 3,508 - - 6,812 200 13,650 

ภ.227 การฝึกงานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม   

นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 51,450 118,500 - 100,095.60 64,700 - (48,646) 53,800 - 

ภ.228 ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุข
ในชุมชน 

ผศ.ดร.นิลวรรณ  อยู่ภักด ี นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 143,460 650 - 128,472 - - 14,988 650 - 

ภ.229 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 666,560 12,680 - 570,195 9,980 - 96,367 2,700 - 
ภ.230 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 1,388,800 103,630 - 1,277,800 113,900 - 110,213 (10,270) - 
ภ.231 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตา่งชาติ 

ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บริบาล เภสัชกรรม 

ภญ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ      นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 13,500 10,000 - 6,050 6,140 - 7,450 3,860 - 

ภ.232 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านบริบาล
ทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ - 200,000 - - 100,000 - - 100,000 - 

ภ.233 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัช
ศาสตร ์

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 68,160 42,500 53,500 98,100.10 - - (29,940.10) 42,500 53,500 

ภ.234 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  

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

ภ.235 ประชุม สัมมนา เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับ
อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสัช
กรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 245,500 18,000 - 34,413.14 24,000 - 211,086.86 (6,000) - 

ภ.236 ประชุม สัมมนา ระบบการจดัการด้านยา 
ส าหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 127,600 4,800 - 47,278.70 4,800 - 80,321.30 - - 

ภ.237 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 193,500 2,000 48,000 27,752 - 164,320 165,748 2,000 (116,320) 

ภ.239 การเข้าร่วมปฏิบัติงานในแหล่งฝึกบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 52,200 - - 19,688 - - 32,512 - - 



รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.241 เตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝกึปฏิบัติงาน

บริบาลทางเภสัชกรรม 
ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 155,200 7,100 - 150,636 720 - 4,564 6,380 - 

ภ.242 พัฒนางานวิจัยในงานประจ าส าหรบัแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ  นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 91,950  15,000 - 15,376 4,200 - 76,574 10,800 - 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ    ทั้งหมด   จ านวน  7  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน    จ านวน  3   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น จ านวน  4  โครงการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  7  โครงการ     งบประมาณรายได ้  439,000   บาท 
 จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  4  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 384,000   บาท 
         ใช้ไป   365,442   บาท 
         คงเหลือ     18,558   บาท 

เบิก-จ่าย จ านวน  4  โครงการ ดังนี้ 
รหัส

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอืน่ งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.303 การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย

ปฏิบัติการวจิัย 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 340,000 - - 340,000 - - - - 

ภ.304 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
การเขียนโครงร่างวิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 20,000 - - 8,623 - - 11,377 - 

ภ.305 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะ
เภสัชศาสตร์ในการประชุมวิชาการ “นเรศวร
วิจัย” ครั้งท่ี 10 ของ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
ประจ าปี 2557 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 12,000 - - 4,819 - - 7,181 - 

ภ.306 การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง 
“Metabolomics” 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 12,000 35,400 - 12,000 104,516 - - (69,116) 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการการชุมชนและสังคม ทั้งหมด   จ านวน 13   โครงการ 
 โครงการที่อยู่ในช่วงด าเนินการเปน็ไปตามแผนด าเนินงาน       จ านวน   2   โครงการ 
โครงการที่เสร็จสิ้น   จ านวน   8   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิกการด าเนินงาน   จ านวน 3   โครงการ  
โครงการที่ขอยกเลิกคือ 
1. ภ.404  โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรรมชุมชน    ผู้จัดการสถานปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชน  ผู้รับผิดชอบ    นพนันท์  บ่อแก้ว  ผู้ประสานงาน   เหตุที่ต้องมีการยกเลิกโครงการ 

          เนื่องจาก น าไปยุบรวมกบั ภ.405 โครงการร้านยาร่วมสร้างสุขภาพ และการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน  เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และการด าเนนิงานต่าง ๆ 
2. ภ.409  โครงการประชาสัมพันธ์ สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์  ผูอ้ านวยการสถานวิจยัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผูร้ับผดิชอบโครงการ  เจ้าหนา้ที่สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ  ผู้ 

     ประสานงาน  เหตุที่ต้องมีการยกเลิกโครงการ 
          เนื่องจาก  ไม่สามารถด าเนินได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) 

3. ภ.413  โครงการการควบคมุคุณภาพเครื่องส าอางทางกายภาพ   ผศ.ดร.อัษฏางค์  พลนอก  ผูร้ับผดิชอบโครงการ    ณัฐวรรณ  สถานทุง   ผู้ประสานงาน  เหตุทีต่้องมีการยกเลิกโครงการ 
          เนื่องจาก  ไม่สามารถด าเนินได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  13  โครงการ     งบประมาณรายได ้  170,000   บาท 
 จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  9  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้ 110,500   บาท 
         ใช้ไป     41,574   บาท 
         คงเหลือ     68,926   บาท 
 

เบิก-จ่าย จ านวน  9  โครงการ ดังนี้ 
 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 

ภ.401 โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท างานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม   

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

ภ.402 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประกนัคุณภาพ
และสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการคณะ
เภสัชศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม   

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

ภ.403 โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสชักรรมไทย
ความก้าวหน้าในการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ ยา สมุนไพร และ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ   

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ
และบริการสังคม   

นายปวีณ เทพอุโมงค ์ - - 76,275 - - 76,275 - - 523,725 



 
รหัส

โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 6 หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท  

นาง วิภาดา บุญส่งแท้  - 7,100 16,000 - 7,100 - - - 16,000 

ภ.407 โครงการกิจกรรมรู-้รักษ์สมุนไพรส าหรับนิสติ
หลักสตูรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

ดร.ประภาพรรณ  เต็มกิจถาวร  นาง วิภาดา บุญส่งแท้ - 7,900 68,100 - 7,900 - - - 68,100 

ภ.408 การจัดประชุมสมัมนาเชิงวิชาการด้าน
เครื่องส าอาง 

ผู้อ านวยการสถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ 

เจ้าหน้าท่ีสถานวิจยั
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ  
 

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

ภ.410 “บ้านนี…้มีเภสัชกร” อ.ภญ.วิรินทร ์อันล้ าเลิศ นางสาวศศิลดา  ตายา - 7,000 - - 7,000 - - - - 

ภ.411 เรียนรูคุ้ณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร. กรกนก  อิงคนินันท ์  - - 9,000 - - 9,000 - - - - 

ภ.412 โครงการบรูณาการความรู้จากการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับการบรกิารวิชาการ
ในชุมชน 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
โครงการในยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมสี่วนร่วม ทั้งหมด   จ านวน  2    โครงการ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  2  โครงการ     งบประมาณรายได ้    215,300  บาท 
จ านวนโครงการทีม่ีการเบิกจ่าย จ านวน  2  โครงการ   งบประมาณรายได้ทีต่ั้งไว ้   215,300  บาท 
         ใช้ไป           575  บาท 
         คงเหลือ     214,725  บาท 
เบิก-จ่าย จ านวน  2  โครงการ (งบแผ่นดิน) ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

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

งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอืน่ งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น งบแผ่นดิน งบรายได ้ แหล่งอื่น 
ภ.501 ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ นางจิตตรีพร คล้ายแท ้ 15,960 300 - 15,960 300 - - - - 

ภ.502 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวศิรินทิพย ์อินทรภาษิต - 215,000 - - 275 - - 214,725 - 

 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2557  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน 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.101 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้บริหารสถาบัน 
ประจ าป ี2557 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  
 

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

ระยะเวลา 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมาณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหาอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
จากเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการต้ังไว้ 30 คน มีผู้เข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น 39 คน คิดเป็นร้อยละ 130 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 

3.5 จากคะแนน 5  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
เฉลี่ย 4.53 จากคณะแนน 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,040  บาท 

เงินรายได้ 
20,000 

 

เงินรายได้ 
16,040 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 



 

(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 โครงการวันสถาปนาคณะเภสัช
ศาสตร์ ครบรอบ 20 ป ีและ
เชิดชูผู้ปฏิบัติดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

   
 
 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
จากกลุ่มเปา้หมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 จากกลุ่มเปา้หมายที่ต้องไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ได้
คะแนน 4.39  
ปัญหาอุปสรรค  
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนนอ้ยกวา่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
303,500 

เงินแหล่งอื่น 
40,000 

เงินรายได้ 
391,720.65 
เงินแหล่งอื่น 

ขายบัตร 
72,000 

เงินแพทย์เพิ่ม 
30,259.50 
เงินรับฝาก
โครงการฯ 
14,120 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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 ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.103 ผู้บริหารพบบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 
2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 จาก
เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายในโครงการได้ก าหนดผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
100 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
145 บรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก
คะแนน 5 
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานจากบุคลากรภายในคณะฯ 
ในแต่ละด้านอยา่งน้อย 1 ประเด็น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมี
คะแนนเฉลี่ย  3.75 จากคะแนน 5   
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานจากบุคลากรภายในคณะฯ 
ในแต่ละด้านอยา่งน้อย 1 ประเด็น นั้นจากการด าเนิน
โครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ ในประเด็นต่าง ๆ หลายประเด็น  
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2557 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2557 (โดยก าหนดเข้าพบ
ตามหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในคณะฯ)  
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท  
 
 
 

เงินรายได้ 
20,000 

เงินรายได้ 
17,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



(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 ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.104 โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าป ี2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
 

  การด าเนินงาน 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีบุคลากกรคณะฯ ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. รายงานและสรุปโรคประจ าตัวของบุคลากรคณะฯ และแนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ซ่ึงเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์
ของการจัดโครงการนี้ 4.52 ค่าเฉลี่ยจาก 5  โดยส่วนมากมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของการจัดโครงการฯ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ระหว่าง เดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2557 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

เงินรายได้ 
70,000 

เงินรายได้ 
57,930 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



(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 โครงการวันส าคัญ และประเพณี
ต่าง ๆ  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
คณะเภสัชศาสตร์   

    การด าเนินงาน 
1. มีการจัด
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ตามกิจกรรมใน
วันส าคัญต่าง ๆ 
2. กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 
3. กิจกรรมรด
น้ าด าหัววัน
สงกรานต์ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
11,760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก 5 
เวลา 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาตามแผน 
ต้นทุน 
งบประมาณที่ก าหนดตามแผน 

เงินรายได้ 
20,000 

เงินรายได้ 
11,760 

   

ภ.106 โครงการเตรียมความพร้อม
รับมืออุบัติภยั คณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ. 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 95 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ในระดับดี )ผลการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 
3.5 จากสเกล 1-5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ในระดับดี )ผลการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 
3.5 จากสเกล 1-5) ดังนี้ 
-การบรรยาย “ไฟและการเกิดอัคคีภัย การใช้ถัง
ดับเพลิงอย่างถูกต้อง ขั้นตอนการอพยพหนีภยั 
ค่าเฉลี่ย  4.15     
-การซ้อมอพยพหนีภยั จากการจ าลองสถานการณ์จริง 
ค่าเฉลี่ย 4.28 
-ฝึกปฏบิัติการ “การใช้ถึงดับเพลิงเมื่องเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ค่าเฉลี่ย 4.36 

เงินแผ่นดิน 
6,000 

เงินรายได้ 
15,875 

 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรายได้ 
12,254 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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 

-การด าเนินการจัดการโครงการเตรียมความพร้อม
รับมืออุบัติภยั และอัคคีภัย ค่าเฉลี่ย 4.32 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด คือใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,254 บาท  

ภ.107 การพัฒนาศักยภาพและการ
ส่งเสริมการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของบุคคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ. 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
บุคลกรกลุ่มเป้าหมายตั้งไว้ จ านวน 100 คน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42  
ปัญหาอุปสรรค   
-เนื่องจากบุคลากร ติดราชการ และติดภารกิจสว่นตัว
เกี่ยวกบัครอบครัว เนื่องจากช่วงเวลาทีจ่ัดโครงการ
เป็นช่วงเวลาที่จัดโครงการเป็นช่วงที่มีการเปิดภาค
เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
บุคลากรที่มีบุตร มีความจ าเป็นต้องดูแลบุตรใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
-สถานที่จัดโครงการฯ ไกลเกินไป ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางค่อนข้างมากจึงท าให้เวลาในการจัดโครงการฯ 
จึงใช้เวลาหลายวัน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ า

กว่า 3.5 จากคะแนน  
2. ผลประเมินการมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

มากกว่าร้อยละ 10 
 

เงินรายได้ 
270,000 

เงินรายได้ 
285,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(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 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการได้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงฯ ค่าเฉลี่ย 4.09 
2. ผลประเมินการมีส่วนร่วมในปีถัดไปเพิ่มขึ้นมากกวา่
ร้อยละ 10 ซ่ึงค่าเฉลี่ยในการจัดโครงการในปี 2556 มี
ค่าเฉลี่ย 4.39 จึงท าให้ไม่บรรลุตามตัวบง่ชี้ 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนดโดย
ก าหนดจัดในระหว่างวันที ่9-13 มิถุนายน 2557 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกจ่ายเกินงบประมาณที่ก าหนด โดยในโครงการ
ก าหนดไว้ 270,000 บาท ใช้งบประมาณในการจัด
โครงการทั้งสิ้น 285,400 บาท เกินงบประมาณ 
15,400 บาท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.108 การพัฒนางานประชาสัมพันธ ์
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

    การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จัดแถลงข่าวของคณะฯ อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์คณะเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 1 ชุด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-จัดให้มีการแถลงข่าว/ท าข่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2557 
เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 20 ป ีคณะเภสัชศาสตร์  
-จัดท าปา้ยประชาสัมพันธห์ลักสูตร (11,556 บ.) 
-จัดท าโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (9,990 บ.) 
-จัดท าไวนิล ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของคณะฯ (1,500 บ.) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3.5  

จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ไม่น้อย 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 23,046 บาท  

เงินรายได้ 
60,000 

เงินรายได้ 
23,046 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.109 การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ 
5 ส. 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการ
ประเมินครั้งที่ 
1/2557 
เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่าง
การประเมิน
ครั้งที่ 
2/2557 
 

ระยะเวลา 
เป็นไปตาม
แผน 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
ยังไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

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

กว่า 2 ผลงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนรวมเฉลี่ยจากผลการประเมินของคณะกรรมการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
เวลา  
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

เงินรายได้ 
5,000 

เงินรายได้ 
- 

   



(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 

ขอยกเลิก
โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.110 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส านกังาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัช
ศาสตร์     

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
การส ารวจ
หัวข้อการ
ฝึกอบรม 
 

ระยะเวลา 
- 

งบประมาณ 
ยังไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.5  
2. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่งเป็นรูปธรรมอย่างนอ้ย 1 งาน 
เวลา  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
15,000 

เงินรายได้ 
- 

   

ภ.111 โครงการจัดประชุมและ
น าเสนอผลงานเครือข่าย
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
(ศคภท.) 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    การ
ด าเนินงาน 

- 
 
 

ระยะเวลา 
- 
 
 

งบประมาณ 
- 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 จากเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
181.25 ขอบเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.50 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 84.40  
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีการเบิกจา่ยเกินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมี
จ านวนผู้เข้ารว่มประชุมเพิ่มขึ้นจากเปา้หายท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึน้  
 

สสส. 
160,000 

ค่าลงทะเบียน 
130,500 

รายได้คณะฯ 
56,429 

 

สสส. 
160,000 

ค่าลงทะเบียน 
130,500 

รายได้คณะฯ 
56,429 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



(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.112 โครงการ KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานและสาน
สัมพันธ์บุคลากรส านกังาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร์   

    การด าเนินงาน 
มีการด าเนิน
โครงการแล้ว 
4 คร้ัง 
 
 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามแผน 
 
 

งบประมาณ 
ใช้ไป        
12,000 บาท 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนเจา้หน้าที่คณะฯ ที่เขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมี

คะแนนเฉลี่ยมากกวา่  3.50  จากคะแนนเต็ม  5 
2. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

เงินรายได้ 
18,000 

เงินรายได้ 
12,000 

   

ภ.113 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร คล้ายแท ้      การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนเอกสารแบบประเมินการฝึกปฏบิัติงานลดลง 
2. ลดการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรอกคะแนน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
  ยังอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงแก้ไข จึง
ยังต้องใช้การประเมินเป็นเอกสาร และการจ้างเจ้าหน้าที่
กรอกคะแนน ไปพลางก่อน 
ปัญหาอุปสรรค   
    แบบประเมินมีการประเมินรายข้อจ านวนมากเกินไป ท า
ให้ผู้ใช้งานอาจมีความรู้สึกว่าการประเมนิโดยกรอกใส่เอกสาร 
ไม่แตกต่างกับการประเมิน online ในด้านปริมาณงาน และ
เวลาที่ต้องใช้ในการกรอกแบบประเมิน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ  ปญัหาการขอแก้ไขระดับผลการเรียน
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานลดลง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ยังไม่มีการรายงานผลการ
เรียนรายวิชา 
ปัญหาอุปสรรค  
ต้องใช้เวลาในการทบทวน ปรับปรุง และฝึกใช้งานระบบให้มี
ความช านาญก่อนจะเผยแพร่ให้ใช้จริง 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
สามารถเขียนโปรแกรมได้ในช่วงเวลาทีก่ าหนด แต่ยังไม่
สามารถใช้งานได้จริง ยังต้องทดลอง และปรับปรุง ก่อนจะ
เผยแพร่ให้ใช้งานจริง 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้       ไม่เบิกจ่าย 

เงินรายได้ 
30,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรายได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนว
ทางแก้ไข (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.114 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 คณะเภสัชศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการ 
2558 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
เบิก-จ่าย 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการมีส่วนร่วม/
ความพึงพอใจ/คุณภาพของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ 2558  ไม่ต่ ากวา่  3.5 จากคะแนน 5 
เวลา  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
7,950 

 

เงินรายได้ 
- 
 

   

ภ.115 โครงการประเมิน/ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับคณะ) คณะเภสัชศาสตร์ 
รอบการประเมินปีการศึกษา 
2556 
 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการ
ประเมิน
ตรวจสอบย
เรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่างการ
จัดท ารูปเล่ม 
SAR-CAR 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 
 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ปี

การศึกษา 2556 
2. รายงานการประเมิน/ตรวจสอบของคณะเภสัช-

ศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ บรรลุเป้าหมายและ KPIs ของแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ 
เวลา  
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
42,320 

เงินรายได้ 
38,321.80 

 

   

ภ.116 โครงการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ 
รอบการประเมินปีการศึกษา 
2557 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการ
ประเมิน
ตรวจสอบครบ
ทุกหน่วยงาน
ย่อยเรียบรอ้ย
แล้วอยู่
ระหว่างการ
จัดท ารูปเล่ม 
SAR-CAR  

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ 
- 

 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน

ย่อย ปีการศึกษา 2557 
2. รายงานผลการประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของ

หน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2557 
 

เงินรายได้ 
32,000 

เงินรายได้ 
29,500 

 

   



 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข (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 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักงาน

เลขานุการฯ 
2. จัดท ารายงานประเมิน/ตรวจสอบ (CAR) ของ

ส านักงานเลขานุการฯ  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อย  ใน
ระดับดี หรือ 3.50 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) และ
เพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนทุกป ี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการฯ 3.86       (จาก
คะแนนเต็ม 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

     

ภ.117 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และหนว่ยงานย่อย
คณะเภสัชศาสตร์  

รองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนา
คุณภาพ    

    การด าเนินงาน 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

ปัญหา
อุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ อยา่งน้อย 

1 ครั้งในทุกหน่อยงานย่อย 
2. มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์/website เพื่อให้

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพอยา่งน้อย 4 ครั้ง/ปี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ทั้งหน่วยงานยอ่ย และระดับคณะฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้น
เป็นไปตามเป้ามหมายและ KPIs ของแผนยุทธศาสตร์ 
(ตัวชี้วัดที่ 7) 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
7,500 

เงินรายได้ 
1,200 

   

 

 

 

 

 



 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข (กรณี

เลื่อน/ยกเลิกโครงการ) อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.118 การแข่งขันโบว์ลิ่ง
กระชับมิตรเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ

ผศ.ดร.นันทีทิพทย์   
ลิ้มเพียรชอบ 

    การด าเนินงาน 
– 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

 
 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนอาจารย/์บุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 80% 
ของเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
จ านวนอาจารย์/บุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 64.6 %  
ปัญหาอุปสรรค   
อาจารย์บางท่านติดราชการ  ติดงานเล้ียงบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา  
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จึงไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ไม่น้อยกวา่ 3.5 (จาก 
5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินได้คะแนน 4.495 คะแนน ไม่น้อยกว่า 3.5 ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
สามารถจัดโครงการได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 46,000 
บาท ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
46,000 

เงินแหล่งอื่น 
46,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภ.119 โครงการซ่อมบ ารุง
อาคาร ระบบไฟฟ้า
และหลังคา คณะ
เภสัชศาสตร์เพื่อลด
อุบัติภัยของนิสิต
และบุคลากร 
ประจ าป ี25577 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
กิจกรรมการซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
- ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก
คะแนน 5 
- ไม่มีรายงานอุบัติภยั อัคคีภยั และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์
สิ้นของนิสิตและบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ที่มาใช้
บริการในคณะเภสัชศาสตร์ 
เวลา 
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
 

เงินแหล่งอื่น 
26,980,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

  -โครงการฯ ต้องมีการจัดท า
ส ารวจความตอ้งการและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการ
เปลี่ยนหลังคาจากบุคลากร
ของคณะฯ และผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากมีผลต่อ
ทัศนียภาพและกายภาพ
ของคณะฯ โดยรวมรวมทั้ง
การด าเนินงานตอ้งรอการ
ประเมินงบประมาณใช้จ่าย
ทั้งหมดจากกองอาคารฯ จึง
ท าให้แผนการด าเนินการ
ล่าช้ากว่าก าหนด  



 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข (กรณี

เลื่อน/ยกเลิกโครงการ) อยู่
ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

 ภ.120 โครงการโยคะเพื่อ
สุขภาพ 

ดร.อรนันท ์เกิดพินธ ์     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของที่ก าหนด (ไม่ต่ า
กว่า 12 คน) 
2. เปิดรายวิชาเลือกเสรีโยคะเพื่อสุขภาพ (ระยะยาว คาดวา่
น่าจะเปิดได้ภายในปีการศึกษา 2557) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
2. ผู้เรียนรายวิชา 157431 การดูแลสุขภาพทางเลือก หวัข้อ 
โยคะ  มีความพึงพอใจในการเรียนหวัขอ้นี้อย่างน้อย 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 (ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2557)   
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  (ไม่ใช้เงินงบประมาณ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

รวม 9 10 1 -          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2557  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน 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 

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.201 โครงการการให้การสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 4 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มอบทุนการศึกษาให้นิสิต ระดับปริญญาโทจ านวน 
4 คน  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้นิสิตที่มีคุณภาพ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี 
นิสิตศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินรายได้ 
320,000 

 

ใช้แล้ว  
228,000 

 

 
 
 
 
 
 

  

ภ.202 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

    การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการสัมมนาไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ  

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจ านวนคณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3. สรุปรายงานการสัมมนา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลยันเรศวร 

(ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากสเกล 1-5) 

2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจดัการ

เงินรายได้ 
13,000 

เงินรายได้ 
5,825 

   



(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 

เรียนการสอนของหลักสูตรมากกว่าก่อนการ
ปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจาก
แบบวัดความเข้าใจ) 

3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมี
ความสัมพันธอ์ันดีกับอาจารย์ (ประเมินจากการ
สังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหวา่งนิสิตกับ
อาจารย์ รวมทั้งอัตราการมีส่วนรว่มในการ
อภิปรายระหว่างด าเนินโครงการ) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
ตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 
ระดับ) 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

ภ.203 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา     

  
 

  การด าเนินงาน 
- ภาคเรียนที่ 1  
- ภาคเรียนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
-ภาคเรียนที่ 1/56 
จัดวันศุกร์ทุก
สัปดาห์ใช้เงิน
10,680 บาท 
ภาคเรียนที่ 2/56 
จัดระหว่างวันที่ 
23-24 เม.ย.57 
 ใช้เงิน 17,000 บ. 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
27,200 

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือวิทยากรจากต่างสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2. มีรายงานการสัมมนา 
3. รายงานการสัมมนามีนิสิตและอาจารย์เข้าร่วม
การสัมมนาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี 
1. การสัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารยแ์ละนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือวิทยากรจากต่างสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทส สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มีรายงานการสัมมนา 

เงินรายได้ 
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 

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 

3. มีนิสิตและอาจารย์เข้ารว่มการสัมมนา 
ร้อยละ 77.5 ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย แต่เนื่องจาก
นิสิตไป ท าการวจิัต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. อาจารย ์นักวิชาการต่างสถาบันและนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละวิชาการ
ใหม่ ๆ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 
2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกึ
ทักษะการพูด ฟัง การวิเคราะห์และการวิจารณ์งาน
วิชาการอยา่งสร้างสรรค์ (ประเมินจากการสังเกต
การมีส่วนร่วมในการอภปิรายชองอาจารย์และนิสิต 
รวมทั้งเนื้อหาการอภิปรายเป็นไปอยา่งสร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เฉลีย่ระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมิน
จากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี 
1. อาจารย์ นักวิชาการต่างสถาบันและนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละวิชาการ
ใหม่ ๆ  
2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝกึทักษะ
การพูด ฟัง การวิเคราะห์และการวจิารณ์งาน
วิชาการอยา่งสร้างสรรค์  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วม
สัมมนา เฉลี่ย 4.36 
เวลา การด าเนิน การโครงการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกค่าใชจ้่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(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.204 โครงการจัดสอบรวบยอดแบบ
บูรณาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

    การด าเนินงาน 
- จัดสอบคร้ังที่  
3 ระหว่างวันที่ 
10-12 ม.ค.57 
-จัดสอบคร้ังที่ 2 
ระหว่างวันที ่30 
เม.ย.-2 พ.ค. 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- OSPE 10 ม.ค.
57 
-MCQ 11-12 
ม.ค.57 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีการด าเนินการจัดสอบ 2 คร้ัง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-การด าเนินการจัดสอบ 2 คร้ัง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 
10-13 ม.ค.57 คร้ังที่ 2 วันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค.57 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การด าเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุม
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าดว้ยการสอบรวบ
ยอด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- การด าเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและ
ครอบคลุมตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยการ
สอบรวบยอด  
เวลา การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
- ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-การเบิกค่าใช้จา่ยในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินรายได้ 
29,240 

เงินรายได้ 
16,435 

 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.205 โครงการสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเป็นเภสัช
กรมืออาชีพ  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย      

    การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตที่ต้องสอบ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และทักษะทาง
เภสัชกรรม 
เวลา การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกค่าใชจ้่ายในโครงการเป็นไปตาม
แผน 

เงินรายได้ 
37,560 

เงินรายได้ 
- 

   



 

(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับประเทศส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  

    การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
-ตลอดปี
การศีกษา 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ใช้ไป 20,000 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 10 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ 
อย่างน้อย 1 คร้ังในระยะเวลาของ 1 ปงีบประมาณ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตระดบับัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

และวิชาการใหม่ ๆ (ประเมินจากรายงานการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ได้รับการ
สนับสนุน) 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์และน าเสนอผลงานวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุน) 

เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินรายได้ 
40,000 

เงินรายได้ 
20,000 

 
 

   

ภ.207 โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็น
อาจารย์ และพัฒนาการสอน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
 

   การด าเนินงาน 
จัดโครงการ
ฝึกอบรม 26-27 
พ.ค.57 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวนอยา่งน้อยร้อยละ 
60 ของจ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญดียิ่งขึ้น 

2. มีการน าเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินรายได้ 
53,700 

เงินรายได้ 
- 

   



(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 โครงการสนับสนุนการจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
 

   การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
พิจารณารางวัล 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
-ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีรายวิชาที่จัดท าโครงการ วิจยัเพื่อการศึกษา อย่าง
น้อย 5 รายวิชา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกีย่วกับการวจิัยเพื่อเพื่อ
การศึกษาของคณาจารยย์ิ่งขึ้น 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินรายได้ 
20,000 

เงินรายได้ 
- 
 

   

ภ.209 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 
3 ภาควิชา  

    การด าเนินงาน 
ก าลังด าเนินการ
จัดโครงการของ
ภาควิชาระหวา่ง
ปิดภาคเรียน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนคณาจารย์ในภาควิชาเขา้ร่วมสัมมนาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั้งหมดในภาควิชาที่
ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั้น  

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

ตอบสนองความต้องการของนิสิต และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกีย่วข้อง (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับนิสิต ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาประมวล
รายวิชาเทียบกบัเป้าประสงค์ของหลักสตูรและคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
อยู่ในคะแนน 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 
1-5) 

เวลา  
เป็นไปตามก าหนดการที่ต้ังไว้ในแผน 
ต้นทุน  
เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ต้ังไว้ 

เงินรายได้ 
23,000 

เงินรายได้ 
- 

   



(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.210 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

    การด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการ 
แก่คณาจารย ์
วันที่ 4 ก.พ. 
2557 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ก าหนดวัน 
ด าเนินกิจกรรม 
วันที่ 22 พ.ค.57  
เ ว ล า 09.00-
12.00น. ณ ห้อง
ไชยานุภาพ 6 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

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

เงินรายได้ 
7,000 

เงินรายได้ 
- 

   

ภ.211 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนต ารา หนังสือหรือบทความ
วิชาการ เพื่อการเผยแพรแ่ละ/
หรือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการรับ
สมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80 มหีนังสือ 
ต ารา หรือบทความวิชาการที่สามารถสง่ตีพิมพ์ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.5 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
17,250 

เงินรายได้ 
- 

   

ภ.212 โครงการประชุมกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย   

    การด าเนินงาน 
ระหว่างการ
จัดการประชุม 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. หลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒุิ

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

2.  ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ให้
สอดคล้องกับควมต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เวลา การด าเนินการโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน  การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเปน็ไปตาม
แผน 

เงินรายได้ 
54,600 

เงินรายได้ 
- 

   

 



                                                                                                                                                                  (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 โครงการศึกษาปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 

ดร.นิลวรรณ อยู่ภักด ี        
อ.ดารณี เช่ียวชาญธนกจิ 

    การด าเนินงาน 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตชั้นปีที ่3 เข้าร่วมการดูงานรอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ  100 % 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ประเมินการน าเสนอร่างโครงการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 
ข้อ 6.1 (ทุกกลุ่มได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
2. คะแนนการประเมินอัตลักษณ์นิสิตมากกว่า 
3.5 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. ทุกกลุ่มได้รับคะแนนมากกวา่ร้อยละ 70 
2. คะแนนอัตลักษณ์นิสิตได้มากกว่า 3.5 
คะแนนการประเมินสามารถดูได้จากสรุปเล่ม
รายงานโครงการ 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

เงินรายได้ 
32,750 

เงินรายได้ 
18,470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.214 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ การบูรณา
การความรู้ทางเภสัชกรรม
กับงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (รายวิชา 
199221 บทน าทางเภสัช
กรรมส าหรับเภสัชศาสตร์) 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

    การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้าร่วมโครงการอยา่งน้อยร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จ านวน 89 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 98.88  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกวา่ 3.5 (จาก 5 คะแนน) 
2. นิสิตสามารถตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ฯ กับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8.0 (จาก 10 คะแนน) 

เงินรายได้ 
10,000 

เงินรายได้ 
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 

          ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเฉลี่ย 4.19 จาก

คะแนน 5 
2. นิสิตสามารถตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวขอ้ง กับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ฯ กับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.83 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

     

ภ.215 สนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 
เสริมประสบการณ์ในวิชา
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ 
กิจกรรมที่  2  
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชา : ธรรมะในการด าเนิน
ชีวิต 
กิจกรรมที่  3  
สัมผัสประสบการณ์จริง
ขบวนการผลิตยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาล 
กิจกรรมที่  4 
เภสัช ม.น.ร่วมใจให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั   

    การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 
ด าเนินการแล้ว 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2  
เบิกค่าใช้จ่าย 
4,670.- บาท 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความเข้าใจ

ในขั้นตอนการปฏบิัติงานของเภสัชกรในร้านยา
หรือโรงพยาบาล 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
61,550 

เงินรายได้ 
17,781 

   

 

 

 

 

 

 



(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.216 Manuscript preparation 
for international scientific  
journal  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิศึกษา 

 
 

   การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างจัดท า
สรุปรายงาน
โครงการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผูร้่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 36 คน อาจารย์ 8 นิสิต 
28 คน ซ่ึงมากกว่าเปา้หมายที่ตั้งไว้  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึง
พอใจมากกวา่ 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.31จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
38,000 

เงินรายได้ 
38,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.217 โครงการสัมมนาการจัดการ
เรียนรายวิชาการจัดการ
คุณภาพในองค์กรและรายวิชา
การจัดการระบบยาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.นันทวรรณ   
กิติกรรณากรณ์ 

    การด าเนินงาน 
เพิ่มกิจกรรมครั้ง
ที่ 4 เข้าร่วม
ประชุมระบบยา 
ณ โรงแรมวิน
เซอร์ สวีท 
กรุงเทพฯ  
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 25-28 พ.ค. 57 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
55,000 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ   ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ  ร้อยละของความพึงพอใจ/องค์
ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ อยา่งน้อย  3.5    
จากคะแนน 5 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรายได้ 
70,000 

เงินรายได้ 
55,000 

   

ภ.218 โครงการความร่วมมือทาง
กิจกรรมวิชาการและวิจยักบั 
Monash University 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างส่ง
นิสิตเข้าร่วม
โครงการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตและ/หรืออาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ ผลงานทางวิชาการและ/หรือ
วิจัย 
เวลา การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกค่าใชจ้่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินแหล่งอื่น 
180,000 

เงินแหล่งอื่น 
21,000  

   

 

 

 



 (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.219 โครงงานวิจัยส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

    การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผลงานวจิัยจากโครงการวิจยัของนิสิต อาจารย์ 
2. จ านวนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 80% ของจ านวนโครงงาน

ทั้งหมด 
3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แขง่ขันกับหน่วยงาน

ภายนอกได้ ไม่น้อยกวา่ 2 โครงงาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนผลงานวจิัยจากโครงการวิจยัของนิสิต อาจารย์ 
จ านวน 36 ผลงานวิจยั  
2. จ านวนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 36 ฉบับ คิดเป็น 100% ของ

จ านวนโครงงานทั้งหมด (จ านวนโครงงานทั้งหมด 36 
โครงงานวิจัย) 

3. มีโครงงานที่สามารถส่งเข้าประกวด/แขง่ขันกับหน่วยงาน
ภายนอกได้  จ านวน 5 โครงงงานวิจัย 

ปัญหาอุปสรรค   
-การจัดการน าเสนอแบบโปสเตอร์ ยังไม่คล่องตัว 
-การลงชื่อเข้าฟังการน าเสนอของคณาจารย์ 
-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัยกระบวน การวจิัย และ

การน าเสนอผลงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิัย กระบวนการวจิัย และ

การน าเสนอผลงานวิจยั 
3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิยักระบวน การวิจยั และ

การน าเสนอผลงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิยั กระบวนการวิจยั และ

การน าเสนอผลงานวิจยั 
3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับด ี
 

เงินรายได้ 
343,900 

เงินรายได้ 
249,928.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (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 

ปัญหาอุปสรรค  
1.นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลกัการวิจยักระบวน การวิจยั และ

การน าเสนอผลงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวจิยั กระบวนการวิจยั และ

การน าเสนอผลงานวิจยั 
3. ผลการประเมินการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับดีมาก 
4.010 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ภ.220 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน ปีการศึกษา 
2557 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน   

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

ระยะเวลา 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
ปัญหาอุปสรรค 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

งบประมาณ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
 
ปัญหาอุปสรรค 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
-จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยรอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิตระดับบ ฑิตศึกษาของคณะ โดยมีนิสิตเข้าร่วม
จ านวน 32 คน จากนิสิตจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 
ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย  
- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารย์เข้ารว่ม
โครงการจ านวน 12 คน จากจ านวน 50 คนที่ปฏิบัติงานใน
คณะ คิดเป็นร้อยละ 24 ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายด้านจ านวน
อาจารย์ที่เข่าวมโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค   
-เนื่องมจากนิสิตบางรายไปท าวจิัยตา่งประเทศ และบางราย
เหลือเพียง Thesis จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
-เนื่องจากการจัดโครงการเป็นวันที่เปิดภาคเรียน ดังนั้น
คณาจารย์จึงไม่สามารถเข้ารว่มได้เนื่องจากติดการเรียนการ
สอน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน

เงินรายได้ 
16,820 

เงินรายได้ 
5,825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (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 

เฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม 
ระดับคะแนน 1-5) 

2. นิสิตและอาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (ประเมินจาก
การสังเกตการปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิต และระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-จากการจัดโครงการปฐมนิเทสนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตมี
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลยันเรศวร (ประเมินจากแบบสอบถาม
ทัศนคติ) มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.5 จากเสกล 1-5) ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.30 นิสิตมีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน และมี
ความสัมพันธอ์ันดีกับอาจารย์ (ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตระหวา่งนิสิตกับอาจารย ์รวมทั้งอัตราการ
มีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างการด าเนนโครงการ) และผู้
เข่าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยตัง้แต่ 3.5 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) ได้คะแนนเฉลี่ 4.35 ซ่ึงเป็นไป
ตาม KPI ที่ตั้งไว้ถือว่าบรรลุ KPI 
ปัญหาอุปสรรค  
เวลา   
ด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
-การเบิกค่าชจ้่ายในโครงการน้อยกว่างบประมาณที่ก าหนด 
 

 
 
 

ภ.221 โครงการการศึกษาดู
งานเภสัชกรรมชุมชน
ในประเทศ 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน   

    การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
หลังเปิดภาค
เรียนที่ 1/57 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ

เป้าหมาย           
2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 

เงินรายได้ 
16,820 

เงินรายได้ 
- 

   



 (1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริบาลเภสัชกรรม การ

บริหารจัดการ และระบบส่งต่อในร้านยาเพิ่มขึ้นกวา่กอ่นเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัด
ความรู้) 

2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัช
กรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ารว่มโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 

3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมนิจากแบบสอบถาม 
ระดับคะแนน 1-5) 

เวลา  ด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

ภ.222 โครงการศึกษาดูงาน
เภสัชกรรมชุมชน  ณ  
ต่างประเทศ   นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน ปีการศึกษา  
2557 

ประธานหลกัสูตร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมชุมชน   

  
 

  การด าเนินงาน 
ก าลังด าเนินการ
สรุปรายงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการมากกวา่ 80 % 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์และทักษะความรู้เพิม่มากขึ้น 
เวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน   เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

เงินรายได้ 
263,000 

เงินรายได้ 
161,238.10  

 

   

ภ.223 ฝึกอบรมความรู้
ภาษาอังกฤษ 

ประธาน
หลักสตูรเภสัชศา
สตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน   

 
 

   การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างจัดท า
สรุปโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
5 ก.ค.-2 ส.ค.57 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
66,400 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนผู้สนใจเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย           
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมไม่น้อยกวา่ 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับ
คะแนน 1-5) 
เวลา   
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   
เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

เงินรายได้ 
66,400 

เงินรายได้ 
33,200 

 

   



 

(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.224 โครงการปัจฉมิ
นิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาเภสัช
กรรมชุมชน ปี
การศึกษา 2556 

ประธานหลักสตูร
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมชุมชน   

 
 

   การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 

2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อการด าเนินชีวิต และมีคุณสมบัติ เป็น
ผู้น าด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 
(ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมหาบัณฑิต) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (ประเมินจาก
การเฝ้าสังเกตการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิต
และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ระหว่างด าเนินโครงการ) 

เวลา   
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  
 เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

เงินรายได้ 
180,540 

 

เงินรายได้ 
154,019 

   

ภ.225 สหกิจศึกษา
ต่างประเทศ  

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นิสิตปฏิบัติงาน 
ณ Utrecht 
University 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที ่ 6 
ม.ค.-26 เม.ย.57 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการอยา่งน้อย 1 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งหน่วยงานต่างชาติ ทางด้านการ

เรียนการสอนและวิจยั 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น 
3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการปฏิบตัิงานดีขึ้น 
4. นิสิตได้รับผลการประเมินการฝึกปฏิบัตงิานอย่างน้อยใน

ระดับดีตามเกณฑ์การประเมินนิสิตในต่างประเทศ 
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน   
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
100,000 

เงินแหล่งอื่น 
356,000 

เงินรายได้ 
68,886.66 
เงินแหล่งอื่น 
68,886.67 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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.226 สหกิจศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- นิสิตฝึก
ปฏิบัติงาน ณ 
แหล่งฝึก 
- อาจารย์นิเทศ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ระหว่างวันที ่ 6 
ม.ค.-26 เม.ย.57 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาไม่น้อยกวา่ 3 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา 1 คน น้อยกวา่ที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค   
นิสิตเลือกวิชาการศึกษาอิสระ มากกว่า เนื่องจากต้องการ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านงานวิจัยจากอาจารย์ใน
คณะฯ มากกว่าการออกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก   
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการเสนองานอาชพีก่อนส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการเสนองานอาชพีก่อนส าเร็จ
การศึกษา 1 ราย  
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
10,320 

เงินรายได้ 
200 

เงินแหล่งอื่น 
13,650 

เงินแผ่นดิน 
3,508 

เงินรายได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.227 การฝึกปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นิสิตก าลังอยู่
ระหว่างการ
ฝึกงาน และการ
นิเทศ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ระหว่าง วันที ่
 19 พ.ค.- 
15 ก.ค.57 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ95 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมากไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
70 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี-ดีมาก ร้อยละ 100 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
  สามารถจัดโครงการในเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สรุปการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.97 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
 

เงินแผ่นดิน 
51,450 

เงินรายได้ 
118,500 

เงินแผ่นดิน 
100,095.60 
เงินรายได้ 
64,700 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 (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.228 ฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์
สาธารณสุขในชุมชน 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. สัดส่วนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนในแต่ละ 

ปีต่อจ านวนนิสิตทั้งหมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ90 
2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับ

องค์กรท้องถิ่นอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามตัวชี้วัด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น 
และสามารถตอบค าถามได้ถูกตอ้ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ยังสรุปรายงานการเงินไม่เรียบร้อย 
 

เงินแผ่นดิน 
143,460 
เงินรายได้ 

650 

เงินแผ่นดิน 
128,472 
เงินรายได้ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(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 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นิสิตฝึกงาน 
อาจารย์นเทศ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ฝึกงานระหวา่ง
วันที่ 5 มี.ค.- 
29 พ.ค. 57 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
2. แหล่งฝึกที่คณะ/ศศภท. ส ารวจ ตอบรับการเป็น

แหล่งฝึกของ ม.นเรศวร ในปริมาณที่เพียงพอ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานร้อยละ 100 
2. แหล่งฝึกตอบรับนิสิตฝึกงานเพียงพอกับจ านวน

นิสิต 
ปัญหาอุปสรรค   
     มีนิสิตยกเลิกการฝึกงาน 5 คน เนื่องจากผล
การเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2556 ไม่ผ่าน
เกณฑ ์
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์

แหล่งฝึกมีค่าไม่ต่ ากวา่ 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 
2. คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์แหล่ง

ฝึกมีค่า 4.15 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
    สามารถจัดการฝึกงานได้ตามเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
     สามารถเบิกจา่ย คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินแผ่นดิน 
666,560 
เงินรายได้ 
12,680 

เงินแผ่นดิน 
570,195 
เงินรายได้ 

9,980 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



(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 ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.230 ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นิสิตฝึกงาน 
อาจารย์นิเทศ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ฝึกงานผลัดที่  
-1-4/2557  
วันที่ 12 ก.ย.57 

 
ปัญหาอุปสรรค 
ปีงบประมาณ 
ไม่สัมพันธ์กับปี
การศึกษา  

 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ปีงบประมาณไม่

สัมพันธ์กับปี
การศึกษา ท าให้

การเบิก
งบประมาณไม่
สอดคล้องกัน 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
2. แหล่งฝึกที่ท าบันทึกข้อตกลงความเขา้ใจร่วมกัน 

(MOU) รับนิสิตเข้าฝึกปฏบิัติงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
1. นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานร้อยละ 90 
2. แหล่งฝึกที่ท าบันทึกข้อตกลงความเขา้ใจร่วมกัน 
(MOU) รับนิสิตเข้าฝึกปฏบิัติงาน ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์แหล่ง

ฝึกมีค่าไม่ต่ ากวา่ 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานในเกณฑ์ด-ีดีมาก  
ร้อยละ 70 
2.  คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารยแ์หล่ง
ฝึกมีค่า 4.02 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
     สามารถจัดโครงการได้ตามเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
      สามารถเบิกค่าใชจ้่ายคิดเป็นร้อยละ 93.25 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

เงินแผ่นดิน 
1,388,800 
เงินรายได้ 
103,630 

เงินแผ่นดิน 
1,277,800 
เงินรายได้ 
113,900 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 (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) 
อยู่

ในช่วง 
ด าเนิน
โครงกา

ร 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.231 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างชาติ ส าหรับหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
นศ.ต่างชาติฝึก
ปฏิบัติงาน ณ รพ.
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานถึง
วันที่ 19 ส.ค.
57 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติมาฝึกปฏิบัติ งานตาม
จ านวนทีก่ าหนดและสมดุลกับจ านวนนกัศึกษา
และ/หรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไป
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ านวนนกัศึกษาตา่งชาติมาฝึกปฏิบัติ 5 คนจ านวน
นิสิต/บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไป
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
จ านวน  2  คน ไม่สมดุลกัน 
ปัญหาอุปสรรค   
-นิสิตสมัครรับทุนสหกิจศึกษา เพียง 1 คน จากทุน
ที่ให้จ านวน 2 ทุน 
-อาจารย์สมัครรับทุนเพียง 1 คน จากทนุที่ให้
จ านวน 2 ทุน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ตามวัตถปุระสงค์ของ
การฝึกปฏิบัติงานและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการ
ฝึก ปฏบิัติงาน ณ แหล่งฝึกของคณะฯ มีผลตอบรับ
หรือผลการประเมินที่ดีต่ออาจารย์ แหล่งฝึกและ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
 นักศึกษาตา่งชาติ มีผลตอบรับหรือผลการประเมิน
ที่ดีต่ออาจารย์แหล่งฝึกและแหล่งฝึกปฏบิัติงานของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เวลา 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใน
เวลาที่ก าหนด 
ได้ในเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใน
งบที่ก าหนด 

เงินแผ่นดิน 
13,500 

เงินรายได้ 
10,000 

เงินแผ่นดิน 
6,050 

เงินรายได้ 
6,140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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.232 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ต่างประเทศ 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
ภก.เสริมวุฒิ  
จันทร์นวลรอ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศตอบรับ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ระหว่าง
ประสานงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
100,000 บาท 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. อาจารย์แหล่งฝึกที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปฝึก 

ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  
2 คน  

2. รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช
กรรมในต่างประเทศ  

3. การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  อาจารย์แหล่งฝึกที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไป
ฝึก ปฏบิัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ 
2 คน  แต่เดินทางไปเพียง 1 คน 
2.  มีการส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ  
3.  ไม่มีการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมในต่างประเทศ 
ปัญหาอุปสรรค   
     อาจารย์ ไม่ทราบว่าต้องกลับมาน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   

1. อาจารย์แหล่งฝึกมีทักษะการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมเพิ่มขึ้น 

2. อาจารย์มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษดีขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  อาจารย์แหล่งฝึกมีทักษะการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมเพิ่มขึ้น 
2.  อาจารย์มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษดีขึ้น 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
    สามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
200,000 

เงินรายได้ 
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 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์
วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
ติดต่อประสานงาน
กับนิสิต  สถานที่
ศึกษาดูงานพาหนะ 
เดินทาง ที่พัก 
ปัญหาอุปสรรค 
การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ท าให้
ต้องเปลี่ยนวัน
ศึกษาดูงาน 

ระยะเวลา 
วันที่ 30 มิ.ย.-
1 ก.ค. 57 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการเบิก
ค่าใช้จ่าย 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตทั้งสิ้นจ านวน 97 คน ศึกษาดูงาน  89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.75 
ปัญหาอุปสรรค   
นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า จ านวน 2 คน ท าให้คณะฯเสียค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก ค่าอาหาร  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของนิสิตมีค่าไม่ต่ ากวา่ 3.5 
จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
คะแนนความพึงพอใจของนิสิตมีค่าไม่ต่ ากวา่ 
4.09 จาก 5 
ปัญหาอุปสรรค  
การประสานงานเร่ืองอาหารกลางวันมีความ
คลาดเคลื่อน ท าให้ต้องเสียเวลารออาหาร
กลางวัน และเข้าศึกษาดูงานล่าช้ากวา่ทีก่ าหนด 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
จัดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2557 เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สามารถเบิกค่าใช้จา่ยคิดเป็นร้อยละ 88.65 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินแผ่นดิน 
68,160 

เงินรายได้ 
42,500 

เงินแหล่งอื่น 
53,500 

เงินแผ่นดิน 
98,100.10 
เงินรายได้ 

- 
เงินแหล่งอื่น 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



(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.234 ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
นิสิตชั้นปีที่ 2 และ3 อย่างน้อยรอ้ยละ 80 เข้า
ร่วมการดูงาน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจทีแ่ล้ว) และนิสิตในด้าน
การจัดการและองค์ความรู้ที่ได้มีค่าไม่ต่ ากวา่ 3.5 
จาก 5 
เวลา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน 

เงินแผ่นดิน 
47,800 

เงินรายได้ 
26,000 

เงินแหล่งอื่น 
24,300 

เงินแผ่นดิน 
44,920 

เงินรายได้ 
17,596 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 

  

ภ.235 ประชุม สัมมนา  เภสัชศาสตร์
ศึกษาส าหรับอาจารย์แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช
กรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
จัดร่วมกับ  
ม.สงขลานครินทร์  
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ก.ค.-ส.ค. 57 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
แหล่งฝึกที่มี MOU ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่ง
เภสัชกรเข้าร่วมโครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ส่งอาจารย ์และเภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ม.นเรศวร เข้าร่วมฯ จ านวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
ก าหนดการจัดโครงการออกมาในเดือน 
กรกฎาคม 2557 ซ่ึงอยู่ปลายปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงให้ส ารวจอาจารย์แหล่ง
ฝึกสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน
ด้านการจัดการและองค์ความรู้ที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่า 
3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ 
ปัญหาอุปสรรค  
เป็นโครงการที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ เป็นผู้จัด จึงไม่มีการประเมินความพึง
พอใจฯ 

เงินแผ่นดิน 
245,500 
เงินรายได้ 
18,000 

 

เงินแผ่นดิน 
34,413.14 
เงินรายได้ 
24,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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 

เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จัดโครงการในช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 22.17 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ภ.236 ประชุม สัมมนา ระบบการ
จัดการด้านยา ส าหรับอาจารย์
แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
แหล่งฝึกเปิดรับการฝึกปฏิบัติงานรายวชิานี้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
แหล่งฝึกเปิดรับการฝึกปฏิบัติงานรายวชิานี้
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
ปัญหาอุปสรรค   
อาจารย์แหล่งฝึกยังต้องการเพิ่มพูน องค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ และมแีหล่งฝึกต้นแบบ
ให้ศึกษาเรียนรู้ก่อน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ค่าไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ 
ปัญหาอุปสรรค  
ขาดบุคลากรสายอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบการจัดการด้านยา 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
127,600 

เงินรายได้ 
4,800 

เงินแผ่นดิน 
47,278.70 
เงินรายได้ 
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 ุ

ไม่
บรรล ุที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.237 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ทักษะการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 

จิตตรีพร  คล้าย
แท้ 

    การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 25 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 64 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความวิตกกังวลเรื่องการเดินทาง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่
ต่ ากวา่ 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ 
ปัญหาอุปสรรค  
เอกสารประกอบการอบรมเสร็จล่าช้า ท าให้ต้องเพิ่ม
ต้นทุนการผลิต และการเดินทางเพื่อผลิตเอกสารใน
ระหว่างการจัดอบรม 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
193,500 
เงินรายได้ 
2,000 

เงินแหล่งอื่น 
48,000 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรายได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.238 อบรมภาษาอังกฤษเพือ่การ
ปฏิบัติงานบริบาลเทางเภสัช
กรรม  

จิตตรีพร  คล้าย
แท้ 

    การด าเนินงาน 
- 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการเบิก 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ 20 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ขึ้น 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินแผ่นดิน 
75,500 

เงินรายได้ 
12,000 

 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรายได้ 
- 

  ปัญหา/อุปสรรค 
เภสัชกรแหล่งฝึก
สมัครเข้าร่วม
โครงการเพียง 3 
คน 
แนวทางแก้ไข 
ส ารวจความ
ต้องการเข้าร่วม
โครงการของ
อาจารย์แหล่งฝึก
ก่อนเสนอ
แผนปฏิบัติการ/
โครงการ 



(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 การเข้าร่วมปฏิบัติงาน
ในแหล่งฝึกบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
ร่วมปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลชลบุร ี
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ระหว่างวันที ่
2-6 มิ.ย.57 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
อยุ่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์แหล่งฝึกเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกวา่ 2 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อาจารย์แหล่งฝึกเข้ารว่มโครงการ จ านวน 2 คน 
ปัญหาอุปสรรค   
ไม่มี 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่ต่ า
กว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่มีการประเมินความพึงพอใจเป็นค่าระดับ 
ปัญหาอุปสรรค  
ไม่มี 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 37.72 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เงินแผ่นดิน 
52,200 

 

เงินแผ่นดิน 
19,688 

 

   

ภ.240 ฝึกอบรมระยะสั้นดา้น
การบริบาลทางเภสัช
กรรม  

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์
โครงการไปยังแหล่งฝึก
ที่มี MOU 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์แหล่งฝึกมี
ภาระงานประจ ามาก 
ไม่สามารถลามาอบรม
ได้ 

ระยะเวลา 
ต.ค.56-ก.ค.57 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์แหล่ง
ฝึกไม่มีเวลา 

งบประมาณ 
ยังไม่มีการเบิก 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์แหล่งฝึกเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกวา่ 2 คน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าไม่ต่ า
กว่า 3.5 จาก 5 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
28,500 

เงินรายได้ 
27,000 

เงินแผ่นดิน 
- 

เงินรายได้ 
- 

  ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ 
 
แนวทางแก้ไข 
ส ารวจความตอ้งการ
เข้าร่วมโครงการของ
อาจารย์แหล่งฝึก
ก่อนเสนอ
แผนปฏิบัติการ/
โครงการ 



(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.241 เตรียมความพร้อมอาจารย ์
แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาล 
ทางเภสัชกรรม 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ 30 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีผู้เข้ารับการอบรม 26 คน น้อยกวา่ที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค  อาจารย์แหล่งฝึกมีภาระงานประจ ามาก
ไม่มีเวลา 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ  คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการมีค่าไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแผ่นดิน 
155,200 
เงินรายได้ 
7,100 

เงินแผ่นดิน 
150,636 
เงินรายได้ 

720 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภ.242 พัฒนางานวิจยัในงาน
ประจ าส าหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรม 
 

จิตตรีพร  คล้ายแท ้     การด าเนินงาน 
แหล่งฝึก 
โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ ก าลัง
ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย์แหล่งฝึกมี
ภาระงานประจ า
มาก มีเวลาในการ
ด าเนินการไม่มาก
นัก 

ระยะเวลา 
ต.ค.56-ก.ค.57 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
เวลาในการ
ด าเนินการมีไม่
มาก 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.  มีอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน  
2.  มีจ านวนงานวิจยัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของ  จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1.  มีอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการ 4 คน 
2.  มีจ านวนงานวิจยัจ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 25  
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. มีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 เร่ืองต่อปี 
2.  มีการน าเสนองานวิจยัในการประชุมวิชาการไม่น้อย

กว่า 1 เร่ือง 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง ซ่ึงยังไม่สมบูรณ์  
ปัญหาอุปสรรค  เภสัชกรแหล่งฝึกไม่มีเวลา 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ไม่สามารถเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 18.30 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เงินแผ่นดิน 
91,950 

เงินรายได้ 
15,000 

เงินแผ่นดิน 
15,376 

เงินรายได้ 
4,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(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.243 เสริมประสบการณ์ร้านยา ผู้จัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน   

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานร้านยา
ต่อเนื่อง โดยฝึกไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง/เดือน 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความพึงพอใจในการฝึกงาน ไม่ต่ ากวา่ 3.5 จาก 

5 คะแนน 
2. นิสิตได้รับองค์ความรู้จากการฝึกงาน ไม่ต่ ากวา่ 3.5 

จาก 5 คะแนน 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
72,200 

เงินแหล่งอื่น 
- 
 

   

ภ.244 โครงการกิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

น.ส.ศรีสัจจา เปาจีน      การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรม
เรียบร้อยแล้วก าลัง
รวบรวมรายงานของ
แต่ละกิจกรรมเพื่อ
จัดท าเป็นรายงาน
ของโครงการ และ
ก าลังเคลียร์เอกสาร
ส าหรับการเบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปี
การศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่
เปลี่ยนท าให้หลาย
กิจกรรมต้องมาเร่ง
จัดช่วงก่อนปิด
ปีงบประมาณท าให้
เกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจในทุก
ด้านมากกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
55,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรายได้ 
 

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 โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

น.ส.ศรีสัจจา  เปาจีน     การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมเรียบร้อย
แล้วก าลังรวบรวมรายงาน
ของแต่ละกิจกรรมเพื่อ
จัดท าเป็นรายงานของ
โครงการ และก าลังเคลียร์
เอกสารส าหรับการ
เบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่เปลี่ยนท า
ให้หลายกิจกรรมต้องมา
เร่งจัดช่วงก่อนปิด
ปีงบประมาณท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจใน
ทุกด้านมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
65,000 

เงินแหล่งอื่น 
10,000 

เงินรายได้ 
 

เงินแหล่งอื่น 

   

ภ.246 โครงการกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

น.ส.ศรีสัจจา  เปาจีน     การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมเรียบร้อย
แล้วก าลังรวบรวมรายงาน
ของแต่ละกิจกรรมเพื่อ
จัดท าเป็นรายงานของ
โครงการ และก าลังเคลียร์
เอกสารส าหรับการ
เบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่เปลี่ยนท า
ให้หลายกิจกรรมต้องมา
เร่งจัดช่วงก่อนปิด
ปีงบประมาณท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจใน
ทุกด้านมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
310,000 

เงินแหล่งอื่น 
110,000 

เงินรายได้ 
 

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 โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

น.ส.ศรีสัจจา  เปาจีน     การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรม
เรียบร้อยแล้วก าลัง
รวบรวมรายงานของแต่
ละกิจกรรมเพื่อจัดท า
เปน็รายงานของ
โครงการ และก าลัง
เคลียร์เอกสารส าหรับ
การเบิกจา่ย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่เปลี่ยน
ท าให้หลายกิจกรรม
ต้องมาเร่งจัดช่วงก่อน
ปิดปีงบประมาณท าให้
เกิดความยุ่งยากในการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
40,000 

เงินแหล่งอื่น 
80,000 

เงินรายได้ 
 

เงินแหล่งอื่น 

   

ภ.248 โครงการอบรม
ประชุมสัมมนาเพื่อประกัน
คุณภาพและสร้าง
เครือข่ายการจัดกิจกรรม
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

น.ส.ศรีสัจจา  เปาจีน     การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมเรียบร้อย
แล้วก าลังรวบรวม
รายงานของแต่ละ
กิจกรรมเพื่อจัดท าเป็น
รายงานของโครงการ 
และก าลังเคลียร์เอกสาร
ส าหรับการเบิกจ่าย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่เปลี่ยน
ท าให้หลายกิจกรรมต้อง
มาเร่งจัดช่วงก่อนปิด
ปีงบประมาณท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
190,000 

เงินแหล่งอื่น 
50,000 

เงินรายได้ 
 

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.249 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

น.ส.ศรีสัจจา  เปาจีน     การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรม
เรียบร้อยแล้วก าลัง
รวบรวมรายงานของแต่
ละกิจกรรมเพื่อจัดท า
เป็นรายงานของ
โครงการ และก าลัง
เคลียร์เอกสารส าหรับ
การเบิกจา่ย 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแต่
ปีงบประมาณไม่เปลี่ยน
ท าให้หลายกิจกรรม
ต้องมาเร่งจัดช่วงก่อน
ปิดปีงบประมาณท าให้
เกิดความยุ่งยากในการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจ
ในทุกด้านมากกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
70,000 

เงินแหล่ง
อื่น 

10,000 

เงินรายได้ 
 

เงินแหล่งอื่น 

   

รวม 21 25 - 3          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2557  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน 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 
ห้องปฏิบัติการและหนว่ย
ปฏิบัติการวิจยั (Unit 
cell) คณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย และ
บัณฑิตศึกษา   

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ห้องปฎิบัติการกลางและห้องปฎิบัตกิารวิจัยมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินรายได้ 
5,000 

เงินรายได้ 
- 

   

ภ.302 พัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการปลอดภยั 
ในคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย และ
บณัฑิตศึกษา   

    การด าเนินงาน 
1. อยู่ระหว่าง
การวางแผนการ
ตรวจประเมิน 
2. มีการอบรม 
1 คร้ัง 
3. มีการก าจัด
ของเสียเคมีแล้ว 
1 คร้ัง ส่วน
ชีวภาพ 2 คร้ัง 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการประเมินไม่น้อยกว่า 50% 
2. มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีการก าจัดของเสียอันตรายอยา่งน้อย 2 ครั้ง 
4. มีการประชุมเพื่อจัดการความรู้อยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย (ผ่านการประเมิน) 
2. ผู้เข้าอบรมฯ ทดสอบผ่าน 100 % 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
50,000 

เงินรายได้ 
- 

   

ภ.303 การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติการวิจยั 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย 

    การด าเนินงาน 
แจ้งโครงการแก่
คณะกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
วิจัยเพื่ทราบ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
มีแผนจะประชุม
เพื่อวางแผน
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 
เดือนมิถุนายน 
2557 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติการวิจัยได้รับการ
สนับสนุนฯ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
หน่วยปฏิบัติการวิจยัได้รับการสนุบสนุนมากกว่าร้อยละ 
80 ในรูปแบบของมติที่ประชุมเพื่อน างบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงหน่วยปฏิบัติการวิจยัเทคโนโลยชีีวภาพเภสัช
กรรม และปรับปรุงห้องเก็บสารเคม ี
ปัญหาอุปสรรค   
-ความล่าชา้ในการวางแผนการด าเนินงาน 

เงินรายได้ 
340,000 

เงินรายได้ 
340,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(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 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติการวิจัยได้รับการ
สนับสนุนฯ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยปฏบิัติการวิจัยได้รับการ
สนับสนุนฯ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 

ภ.304 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการ
เขียนโครงร่างวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 260 
(มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน เป้าหมาย 25 คน) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา   
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
20,000 

เงินรายได้ 
8,623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.305 โครงการแสดงผลงาน
วิชาการและวจิัย คณะ
เภสัชศาสตร์ในการประชุม
วิชาการ “นเรศวรวิจัย” 
ครั้งที่ 10 ของ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าป ี2557 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

    การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ มากกวา่ร้อยละ 50 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เปา้หมาย 200 ทา่น) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
มีผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ มากกวา่ร้อยละ 50 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (จ านวน 120 ท่าน เปา้หมาย 200 
ท่าน) 
 

เงินแหล่งอื่น 
12,000 

เงินแหล่งอื่น 
4,819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ) 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้าน
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ชมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและงานวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดี (มากกวา่ 
3.5 จาก 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินจากผู้เขา้ชมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและงานวจิัยของคณะอยู่ในระดบัดี (มากกวา่ 
3.5 จาก 5) 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 
 

ภ.306 การจัดประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
“Metabolomics” 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
สถานวิจยัเพื่อ
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทาง
เคมี จ านวน 
89,516 บ. และ 
จากบริบัท บรูก
เกอร์ สปินเอจี 
จ ากัด 10,000 
บ. บริษัท 
Agilent จ านวน 
5,000 บ. 
 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลการประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
12,000 

เงินแหล่งอื่น 
35,400 

เงินรายได้ 
12,000 

เงินแหล่งอื่น 
104,516 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

(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.307 โครงการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การปฏบิัติการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี (GCP) 

ผู้อ านวยการสถาน
วิจัยเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

    การด าเนินงาน 
จะด าเนินการจัด
โครงการฯ 
ภายในเดือน
กันยายน 2557 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
2. คู่มือความรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับการปฏิบัตกิารวิจยัทาง

คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 1 เล่ม 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติการวิจยัทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice: GCP) จากการประเมินไม่
ต่ ากวา่ 3.5 คะแนน จาก 5 คะแนน 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
75,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

รวม 3 4 - -          
 



แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป ี2557  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน 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 โครงการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสมรรถนะการท างาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม   

    การด าเนินงาน 
ก าลังจะด าเนินการ
จัดประชุมคร้ังที่ 3 
วันที่ 19-21 
พฤษภาคม 2557 
ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
600,000 

เงินแหล่งอื่น 
594,871 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.402 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
ประกันคุณภาพและสร้าง
เครือข่ายงานบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม   

    การด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรม
ครบตามแผน 
ปฏิบัติการแล้ว 
ก าลังสรุปรูปเล่ม
รายงาน   
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
70,000 

เงินรายได้ 
8,800 

   

ภ.403 โครงการ หนึ่งศตวรรษวิชาชีพ
เภสัชกรรมไทยความกา้วหนา้
ในการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช ้ยา 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ   

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและบริการสังคม   

    การด าเนินงาน 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
ก าลังรวบรวม
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย และใน
การจัดท ารายงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่
ได้รับ 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 5 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
600,000 

เงินแหล่งอื่น 
76,275 

 
 
 
 
 

  

 



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.404 ประชุมวิชาการเภสัชกร
ชุมชน 

ผู้จัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน   

    การด าเนินงาน 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 
คะแนน 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินแหล่งอื่น 
20,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.405 โครงการร้านยาร่วมสร้าง
เสริมสุขภาพและการใช้ยา
อย่างเหมาะสมในชุมชน 

ผู้จัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน   

    การด าเนินงาน 
- กิจกรรมในร้าน มี
บริการต่อเนื่อง 
เป็นงานประจ าใน
ร้าน 
-กิจกรรมนอกร้าน 
มีการออกหน่วยให้
ค าปรึกษาเลิกบหุรี่ 
ณ กองบิน 46 เมื่อ 
30 เมษายน 57 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
-งานบริการเลิก
บุหรี่ได้รับทุน
สนับสนุนเป็นยา
ส าหรับให้
ผู้รับบริการฟรีและ
ค่าตอบแทนการ
ด าเนินงานจากค
ภยสและมี
ค่าตอบแทน
วทิยากรจาก
กองบิน 46 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนผู้เข้ารับบริการ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม >20 ราย/
กิจกรรมย่อย (กิจกรรมเยี่ยมบา้น 1-2 ราย ต่อการฝึกงาน
นิสิต 1 ผลัด) 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. ผู้รับบริการและนิสิตมีความพึงพอใจ ไมต่่ ากวา่ 3.5 จาก 

5 คะแนน 
2. ผู้รับบริการและนิสิตได้รับความรู้ ไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5 

คะแนน 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
50,000 

เงินแหล่งอื่น 
30,000 

เงินรายได้ 
- 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.406 Herbal Cosmetic Fair 
ครั้งที่ 6 

ดร.ประภาพรรณ     
เต็มกิจถาวร 

    การด าเนินงาน 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนนิสิตเข้ารว่มโครงการอยา่งน้อยรอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีอาจารย์/บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
นิสิตมีประสบการณ์ในการวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
นิสิตได้มีการพัฒนาสูตรต ารับ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
พร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ จัดท า วิดีทัศน์ การน าเสนอ 
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
7,100 

เงินแหล่งอื่น 
16,000 

เงินรายได้ 
7,100 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 

  

 



(1) 
รหัส 

โครงการ 

(2) 
ชื่อโครงการ 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล 

(4)สถานะโครงการ (5)  
รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(6) 
กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องโครงการ (KPIs) 

(7) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
(กรณีเลื่อน/ยกเลิก

โครงการ 
อยู่ในช่วง 
ด าเนิน

โครงการ 

เสร็จ
เรียบร้อย

แล้ว 

เลื่อน 
โครงการ 

ขอ
ยกเลิก

โครงการ 

ด้านกิจกรรม ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ที่ได้รับ ที่ใช้จริง 

ภ.407 โครงการกิจกรรมรู้-รักษ์
สมุนไพรส าหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
กิจกรรม 1 โครงการรู้-รักษ์
สมุนไพรส าหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง   
กิจกรรม 2 ศึกษาดูงานการ
พัฒนาและวจิัยเครื่องส าอาง
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
กิจกรรม 3 เดินป่า ส ารวจ
สมุนไพร ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จ.
นครราชสีมา 

ดร. ประภาพรรณ  
เต็มกิจถาวร  

    การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอยา่งน้อยร้อยละ 80                                               
2. มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน 
3. มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80                                                 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
กิจกรรม 1 ผู้เข้ารว่ม 106 คน 
กิจกรรม 2 ผู้เข้ารว่ม 37 คน 
กิจกรรม 3 ผู้เข้ารว่ม 37 คน 
คิดเป็นผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
1. นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกวา่ 3.5  

จากคะแนน 5 
2. นักเรียนโรงเรียนปลวกง่ามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. นิสิตมีความพึงพอใจคะแนนเฉลีย่ 4.81 จากคะแนน 5 
2. นัเรียนมึความพึงพอใจคะแนนเฉลีย่ 4.91 จากคะแนน 5 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

เงินรายได้ 
7,900 

เงินแหล่งอื่น 
68,100 

เงินรายได้ 
7,900 

เงินแหล่งอื่น 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.408 การจัดประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการด้านเครื่องส าอาง 

ผู้อ านวยการสถาน
วิจัยเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  

    การด าเนินงาน 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
อาจารย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิตนักศึกษา 
และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
มีจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 74  คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 
ของเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ย  4.17 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน  การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

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 โครงการประชาสัมพันธ ์ 
สถานวิจยัเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะ
เภสัชศาสตร ์  

ผู้อ านวยการสถานวิจยั
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

    การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
วางแผนด าเนิน
โครงการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ านวนคนที่เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 50 คน/1 
ครั้ง 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้สนใจได้รับความรู้และความเข้าใจ 
(วัดจากผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจ) 
เวลา สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน   สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงบที่ก าหนด 

เงินแหล่งอื่น 
50,000 

เงินแหล่งอื่น 
- 

   

ภ.410 “บ้านนี้…มีเภสัชกร” อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ าเลิศ     การด าเนินงาน 
อยู่ในระหวา่งหา
อาสาสมัคร
(นิสิต)ลงพื้นที่ 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเภสัชศาสตร์      ำ  ว      ำ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
จ านวนนิสิตเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
 วำ       จ   อาจารย์และนิสิต
      ำ  ว      ำ       ำ ว ำ 3.5 ความพงึพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติผู้ปว่ยที่เข้ารว่มโครงการไม่ต่ ากว่า 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
คะแนนความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 4.3 
คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่เข้า
ร่วมโครงการเท่ากับ 4.5 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เงินรายได้ 
7,000 

เงินรายได้ 
7,000 

 
 
 
 
 
 

  

 

 



(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 เรียนรู้คุณค่าสมุนไพรไทย รศ.ดร. กรกนก  อิงค
นินันท์   

    การด าเนินงาน 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
- 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
จ ำนวนนิสิตเภสัชศาสตร์      ำ  ว      ำ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย
เกินไป 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
 วำ       จ   อาจารย์และนิสิตเ  ำ  ว      ำ  
      ำ ว ำ 3.5 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาต ิ
ผู้ป่วยที่เข้ารว่มโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.5 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ทุกกิจกรรมผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
เวลา การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ต้นทุน การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิก-จ่ายอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

เงินรายได้ 
9,000 

เงินรายได้ 
9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภ.412 โครงการบูรณาการ
ความรู้จากการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ทางเลือกเข้า
กับการบรกิารวิชาการ
ในชุมชน 

ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรี
วิไล    

    การด าเนินงาน 
จัดกิจกรรม
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข เช่น 
ตรวจวัดความ
ดันโลหิต การให้
ค าแนะน าในการ
ใช้ยาและ
สมุนไพร  
จ านวน 2 ครั้ง 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ครั้งที่ 1. วันที่  
27 ก.พ. 2557 
ครั้งที่ 2  วันที่  
11 เม.ย 2557 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
ครั้งที่ 1 เบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ  
1,774.00 บาท 
 
ครั้งที่ 2  
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจาก
แหล่งอื่น  

 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.รายงานสรุป ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนผู้เข้ารว่ม 951 คน  
2. มีการรายงานโครงการ 1 ชุด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จากระดบัคะแนน 5) 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.3 จากคะแนน 5 
เวลา  การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต 

เงินรายได้ 
9,500 

เงินแหล่งอื่น 
15,500 

เงินรายได้ 
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 การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอาง
ทางกายภาพ 

ผศ.ดร.อัษฎางค์  พลนอก       การด าเนินงาน 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
2.รายงานสรุป ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมรีะดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 (จากระดับคะแนน 5) 
 

เงินรายได้ 
9,500 

 

เงินรายได้ 
- 

   

รวม 2 8 - 3          
 

  



 

 

 

 
 แบบสอบถามการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ครั้งที่  3  (เมษายน –  มิถุนายน 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 าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) 

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัต ิ     การด าเนินงาน 
หารือกับแหล่ง
ฝึกต่าง ๆ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ระยะเวลา 
ตค.56-กค.57 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

งบประมาณ 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
การลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการกับแหล่งฝึกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
แหล่งฝึกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการมีนิสิตฝึกงานอยา่งน้อยร้อยละ 80 
ของนิสิตทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่มีการลงนาม เนื่องจากแหล่งฝึกไม่พร้อม 
ได้แก่ ร้านอุตรดิตถ์เภสัช  
ปัญหาอุปสรรค   
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีเวลาเดินทางไปแหล่ง
ฝึก 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
การฝึกงานในแหล่งฝึกที่ลงนามบันทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการมีมาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปอาจารย์แหล่งฝึกเขา้ร่วม
โครงการที่จัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร ์
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะ เวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะ เวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัต ิ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เบิกค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 
 

เงินแผ่นดิน 
15,960 

เงินรายได้ 
300 

เงินแผ่นดิน 
15,960 

เงินรายได้ 
300 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(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.502 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

    การด าเนินงาน 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ระยะเวลา 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

งบประมาณ 
- 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- 

ตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณ    
สถาบันที่มีความรว่มมือทางด้านการวจิยั อย่าง
น้อย 1 สถาบัน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
สถาบันที่มีความรว่มมือทางด้านการวจิยั อย่าง
น้อย 1 สถาบัน คือ บริษัท อาร์เอ๊กซ์ จ ากัด 
ตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ   
ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ
เวลา 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ต้นทุน 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การเบิกจา่ยไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

เงินรายได้ 
215,000 

เงินรายได้ 
275 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม - 2 - -          
 
 


